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ВІД РЕДАКЦІЇ
НОВІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075 «МАРКЕТИНГ» ДЛЯ
ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Редакція журналу «Маркетинг і цифрові технології» в особі головного редактора
приймала участь в розробці нових стандартів вищої освіти, які є наступним поколінням
стандартів і замінюють Галузеві стандарти вищої освіти (ГСВО), які розроблялись у 2002–2014
роках. Стандарти базуються на компетентісному підході міжнародного Проекту Європейської
Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe,
TUNING). Робота над стандартами розпочалася у квітні 2016 року, а 5 грудня 2018 року

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1343 було затверджено стандарт вищої
освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти.
Тому редакція вважає за необхідне довести до відома освітньої спільноти
філософію, понятійний апарат, структуру і зміст даного стандарту.
Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої
діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в
межах кожної спеціальності.
Стандарти вищої освіти розробляються:
– для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності;
– відповідно до Національної рамки кваліфікацій (НРК).
Стандарти вищої освіти використовуються для визначення та оцінювання
якості змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти (наукових
установ) під час інституційної акредитації та акредитації освітніх програм.
Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:
1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої
освіти;
2) перелік компетентностей випускника;
3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у
термінах результатів навчання;
4) форми атестації здобувачів вищої освіти;
5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
6) вимоги до професійних стандартів (у разі їх наявності).
Заклад вищої освіти або наукова установа на підставі освітньої програми (ОП) за
кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає:
– перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС;
– послідовність вивчення дисциплін;
– форми проведення навчальних занять та їх обсяг;
– графік освітнього процесу;
– форми поточного і підсумкового контролю.
На основі навчального плану у визначеному закладом вищої освіти порядку
розробляються та затверджуються індивідуальні навчальні плани студентів, що мають
містити, у тому числі, обрані здобувачами вищої освіти навчальні дисципліни.
Заклад вищої освіти або наукова установа у межах ліцензованої спеціальності
може запроваджувати спеціалізації.
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Стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю розробляє центральний орган
виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням пропозицій галузевих державних
органів, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, і галузевих об’єднань
організацій роботодавців та затверджує їх за погодженням із Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти.
Відповідно до вимог абзацу першого частини шостої статті 13 Закону України
«Про вищу освіту» Науково-методична рада (НМР) Міністерства освіти і науки України
(МОН) за участю Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
(НАЗЯВО) розробляє методологію, методичні рекомендації щодо розроблення
стандартів вищої освіти, а науково-методичні комісії (НМК) здійснюють розроблення
цих стандартів.
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС)
Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти
рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам освітньої програми.
Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу
споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка.
Дескриптори Національної рамки кваліфікацій
– автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати завдання,
розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності;
– знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою
його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні
(фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні);
– комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації,
узгодження дій, спільної діяльності;
– уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання
задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-творчі) та практичні
(на основі майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та
інструментів).
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) –
система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському
просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та
освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система
ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти,
необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у
кредитах ЄКТС.
Кваліфікація – визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним
документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів
навчання).
Кваліфікації за обсягом класифікуються на повні та часткові, за змістом – на
освітні та професійні.
Кваліфікація вважається повною в разі здобуття особою повного переліку
компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені
відповідним стандартом.
Кваліфікація вважається частковою в разі здобуття особою частини
компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені
відповідним стандартом.
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Кваліфікація освітня – це визнана закладом вищої освіти та засвідчена
відповідним документом про освіту сукупність встановлених стандартом вищої освіти та
здобутих особою результатів навчання (компетентностей).
Кваліфікація професійна – це визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом
освітньої діяльності (зокрема, закладом вищої освіти), іншим уповноваженим суб’єктом
та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою
компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи
або здійснювати професійну діяльність.
Кваліфікаційна робота – це вид підсумкової атестації, що може передбачатись
на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для встановлення
відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компетентностей) вимогам
стандартів вищої освіти. Форми кваліфікаційної роботи включають (не обмежуючись
зазначеним): дипломну роботу, дисертаційне дослідження, публічну демонстрацію
(захист), сукупність наукових статей, комбінацію різних форм вище зазначеного тощо.
Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій,
що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій
даного рівня.
Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь, навичок, способів
мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, яка визначає здатність особи
успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.
– Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який
виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання та/або
професійної діяльності.
– Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від
предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної
діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного розвитку.
– Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що
залежать від предметної області, та є важливими для успішної професійної діяльності за
певною спеціальністю.
Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі –
кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача
вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання.
Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального
року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС.
Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за
компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.
Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча)
програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах
спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення,
кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані
результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного
ступеня вищої освіти.
Регульована професія – професія (вид професійної діяльності), допуск до якого
та/або діяльність у межах якої певним чином регулюється спеціальним законом або
спеціальними правилами, які встановлені або визнані законодавством і можуть висувати
вимоги до освітньої кваліфікації, компетентностей, змісту освіти, організації освітнього
процесу тощо.
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Результати навчання (програмні) – знання, уміння, навички, способи мислення,
погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та
розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна
продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх
компонентів.
Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається закладом вищої освіти
та передбачає профільну спеціалізовану освітню програму підготовки здобувачів вищої
та післядипломної освіти.
Якість вищої освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановленим
законодавством, відповідним стандартом вищої освіти та/або договором про надання
освітніх послуг.

СТРУКТУРА СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Титульний аркуш
І Преамбула
ІІ Загальна характеристика
– Рівень вищої освіти
– Ступінь вищої освіти
– Назва галузі знань
– Назва спеціальності
– Обмеження щодо форм навчання (не обов’язково)
– Освітня (і) кваліфікація (ї)
– Професійна(і) кваліфікації (для спеціальностей, в межах яких передбачено
створення освітніх програм з підготовки фахівців для регульованих професій)
– Кваліфікація в дипломі
– Опис предметної області
– Академічні та професійні права випускників
– Працевлаштування випускників (для спеціальностей, в межах яких передбачено
створення освітніх програм з підготовки фахівців для регульованих професій)
ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти
ІV Перелік компетентностей випускника
– Інтегральна компетентність
– Загальні компетентності
– Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у
термінах результатів навчання
VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти
– Форми атестації
– Вимоги до кваліфікаційної роботи (за наявності)
VІI Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти
– Принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти
– Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм
– Оцінювання здобувачів вищої освіти
– Підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників
– Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу
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– Наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім
процесом
– Публічність інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та
кваліфікації
– Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів
вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі запобігання та виявлення
академічного плагіату.
VІII Вимоги професійних стандартів у разі їх наявності
– Повна назва Професійного стандарту
– Назва та реквізити відповідного документа
– Особливості Стандарту вищої освіти, пов’язані з наявністю Професійного
стандарту
IX Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої
освіти
Пояснювальна записка до Стандарту вищої освіти (не є складовою
Стандарту).
Акцентуємо увагу фахівців, що VІII розділ є лише в стандартах за регульованими
професіями, оскільки маркетинг не є регульованою професією, то в даному стандарті розділ VІII
відсутній.
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ)
РІВЕНЬ, ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 – УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ,
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 075 – МАРКЕТИНГ.
І Преамбула
Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від
05.12.2018 р. № 1343
Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 075 «Маркетинг»
Науково-методичної комісії № 6 з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти
Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України:
Федорченко Андрій
Васильович,
голова підкомісії
Окландер Михайло
Анатолійович,
заступник голови
підкомісії
Зозульов Олександр
Вікторович,
секретар підкомісії
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доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка
Державного вищого навчального закладу «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри маркетингу Одеського національного
політехнічного університету
кандидат економічних наук, професор,
професор кафедри промислового маркетингу Національного
технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
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Кравчук Наталія
Ярославівна
Литовченко Ірина
Львівна
Ромат Євгеній
Вікторович
Старостіна Алла
Олексіївна
Тараненко Ірина
Всеволодівна
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доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри маркетингу Львівського торговельноекономічного університету
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри маркетингу Житомирського національного
агроекологічного університету
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною
діяльністю Сумського державного університету
доктор економічних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу
Тернопільського національного економічного університету
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри маркетингу Одеського національного
економічного університету
доктор наук державного управління, професор, завідувач
кафедри маркетингу Київського національного торговельноекономічного університету
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
міжнародної
економіки
та
маркетингу
Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
міжнародного маркетингу ВНЗ «Університет імені Альфреда
Нобеля» (м. Дніпро)

Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 075
«Маркетинг» Науково-методичної комісії № 6 з бізнесу, управління та права Науковометодичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол №2/2016 від 19.05.2016
р.).
Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України (протокол № 9 від 22.11.2016 р.).
Фахову експертизу проводили:
Крикавський Євген
доктор економічних наук, професор,
Васильович
завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного
університету «Львівська політехніка»;
Лилик Ірина Вікторівна кандидат економічних наук, доцент,
генеральний директор ГО «Українська асоціація маркетингу»;
Демкович Юрій
директор по управлінню персоналом ТОВ «Нестле Україна».
Методичну експертизу проводили:
Захарченко Вадим
доктор технічних наук, професор, проректор з науковоМиколайович
педагогічної роботи Національного університету «Одеська
морська академія»;
Золотарьова Ірина
кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри
Олександрівна
інформаційних систем Харківського національного
економічного університету імені Семена Кузнеця;
9

Marketing and Digital Technologies

Калашнікова Світлана
Андріївна
Таланова Жаннета
Василівна

Volume 2, No 4, 2018

ISSN 2522-9087 (Print)
ISSN 2523-434X (Online)

доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту вищої
освіти НАПН України;
доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий
співробітник, менеджер з аналітичної роботи Національного
Еразмус+ офісу в Україні.

Стандарт розглянуто Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та
Федерацією роботодавців України.
Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та схвалено
на засіданні підкомісії зі спеціальності 075 «Маркетинг» Науково-методичної комісії №6
з бізнесу, управління та права Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки
України (протокол № 1/2018 від 18.04.2018 р.).
ІІ. Загальна характеристика
Рівень вищої
освіти
Ступінь вищої
освіти
Галузь знань
Спеціальність
Обмеження
щодо форм
навчання
Освітня
кваліфікація
Професійна
кваліфікація
Кваліфікація в
дипломі
Опис
предметної
області

10

Перший (бакалаврський) рівень
Бакалавр
07 – Управління та адміністрування
075 – Маркетинг
Без обмежень
Бакалавр маркетингу за
спеціалізації за наявності)
Не надається

спеціалізацією

(зазначити

назву

Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність – 075 «Маркетинг»
Спеціалізація – (зазначити назву спеціалізації за наявності)
Освітня програма – (зазначити назву)
• Об’єкт вивчення: маркетингова діяльність як форма взаємодії
суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та
соціальних інтересів.
• Цілі навчання: підготовка бакалаврів маркетингу, які володіють
сучасним
економічним
мисленням
та
відповідними
компетентностями, необхідними для провадження ефективної
маркетингової діяльності.
• Теоретичний зміст предметної області: суть маркетингу як
сучасної концепції управління бізнесом; понятійно-категорійний
апарат, принципи, функції, концепції маркетингу та їх історичні
передумови; специфіка діяльності ринкових суб’єктів у різних
сферах та на різних типах ринків; зміст маркетингової діяльності,
розроблення
маркетингових
стратегій
та
формування
управлінських рішень у сфері маркетингу.
• Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні
методи, професійні методики та технології, необхідні для
забезпечення ефективної маркетингової діяльності.
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•

Академічні
права
випускників

Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та
спеціалізовані інформаційні системи і програмні продукти,
необхідні для прийняття та імплементації маркетингових
управлінських рішень.
Мають право продовжити навчання на другому (магістерському)
рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі
післядипломної освіти.

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття першого (бакалаврського)
ступеня вищої освіти
Обсяг освітньої
програми
бакалавра

• на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;
• на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного
рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати
та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої
освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого
спеціаліста):
– спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а
також спеціальності 051 «Економіка» – не більше, ніж 120 кредитів
ЄКТС;
– інших спеціальностей – не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС.
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на
забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей
за спеціальністю, визначених цим Стандартом вищої освіти.
ІV. Перелік компетентностей випускника

Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності

Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у сфері маркетингової діяльності або у процесі навчання,
що передбачає застосування відповідних теорій та методів і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії
та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній
системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу
життя.
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і
взятих обов’язків.
ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
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ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК11. Здатність працювати в команді.
ЗК12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних
груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів
економічної діяльності).
ЗК13. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК14. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
СК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання
предметної області маркетингу.
СК2. Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення
предметної області сучасного маркетингу.
СК3. Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу
для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у
маркетинговому середовищі.
СК4. Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних
зв'язків між її складовими.
СК5. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та
інструменти маркетингу.
СК6. Здатність проводити маркетингові дослідження у різних
сферах маркетингової діяльності.
СК7. Здатність визначати вплив функціональних областей
маркетингу на результати господарської діяльності ринкових
суб’єктів.
СК8. Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку
бізнесу в умовах невизначеності.
СК9. Здатність використовувати інструментарій маркетингу в
інноваційної діяльності.
СК10. Здатність використовувати маркетингові інформаційні
системи в ухваленні маркетингових рішень і розробляти
рекомендації щодо підвищення їх ефективності.
СК11. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та
визначати особливості функціонування ринків.
СК12. Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати
результати досліджень у сфері маркетингу.
СК13. Здатність планування і провадження ефективної
маркетингової
діяльності
ринкового
суб’єкта
в
кросфункціональному розрізі.
СК14. Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій
маркетингової діяльності.
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V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у
термінах результатів навчання
Р1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження
маркетингової діяльності.
Р2. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування
фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення
маркетингової діяльності.
Р3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері
маркетингу.
Р4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та
маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання
необхідного аналітичного й методичного інструментарію.
Р5. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня,
а також особливості поведінки їх суб’єктів.
Р6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх
взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які
характеризують результативність такої діяльності.
Р7. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також
програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та
практичного застосування маркетингового інструментарію.
Р8. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності
ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища.
Р9. Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень
невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень.
Р10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття
управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних
структурних підрозділів ринкового суб’єкта.
Р11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати
маркетингові функції ринкового суб’єкта.
Р12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових
знань, бути критичним і самокритичним.
Р13. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та
управлінської ініціативи.
Р14. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані
маркетингові рішення.
Р15. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів
маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадянського
суспільства з дотриманням прав і свобод особистості.
Р16. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати
рівень особистої професійної підготовки.
Р17. Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й
іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології.
Р18. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових
цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності.
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VI. Форми атестації здобувачів першого (бакалаврського) ступеня
вищої освіти
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги до
кваліфікаційної
роботи

Вимоги до
атестаційного
екзамену
(екзаменів)

Атестація
здійснюється
у
формі
публічного
захисту
кваліфікаційної роботи або атестаційного екзамену (екзаменів).
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного
спеціалізованого завдання або практичної проблеми у сфері
сучасного маркетингу, що характеризується комплексністю та
невизначеністю умов, і потребує застосування його теоретичних
положень і методів.
У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату,
фальсифікації та списування.
Кваліфікаційна робота може бути оприлюднена на офіційному
сайті закладу вищої освіти, його підрозділу або розміщена в його
репозитарії. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять
інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності
до вимог чинного законодавства.
Атестаційний екзамен (екзамени) має передбачати оцінювання
результатів навчання, визначених цим стандартом та відповідною
освітньо-професійною програмою закладу вищої освіти.

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти
У закладах вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення закладом вищої
освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього
забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних
працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких
оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних
стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних
працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому
числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім
процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та
кваліфікації;
8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої
освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення
функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
9) інших процедур і заходів.
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Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням закладу вищої освіти
оцінюється НАЗЯВО або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються НАЗЯВО, та міжнародним
стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.

ІХ. Перелік нормативних документів, на яких базується
Стандарт вищої освіти
1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII // База даних
«Законодавство України» / ВР України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
2. Закон України «Про освіту» // База даних «Законодавство України» / ВР України. –
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
3. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Редакція
від 30.11.2017 р.) // База даних «Законодавство України» / ВР України. – http://zakon.rada.
gov.ua/rada/show/va327609-10.
4. Національна рамка кваліфікацій // База даних «Законодавство України» / ВР України.
– http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (редакція від
30.11.2017 р.) // База даних «Законодавство України» / ВР України. – http://zakon4.rada.
gov.ua /laws/show/266-2015-п.
6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені
Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. № 600 (зі змінами)
[Електронний ресурс]. – режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovometodichna-rada-ministerstvaosviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo
Корисні посилання
7. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої
освіти (ESG). – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-andguidelines_for_qa_in_the_ehea_
2015.pdf.
8. Data for Sustainable Development Goals. ISCED (МСКО) 2011. – http://www.uis.unesco.
org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf.
9. Data for Sustainable Development Goals. ISCED (МСКО) 2013. – http://www.uis.unesco.
org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training2013.pdf.
Пояснювальна записка
Стандарт вищої освіти містить програмні компетентності, що визначають
специфіку підготовки бакалаврів зі спеціальності 075 – «Маркетинг» та результати
навчання, які окреслюють, що саме студент повинен знати, розуміти та бути здатним
виконувати після успішного завершення освітньої програми. Вони узгоджені між собою
та відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій. Таблиця 1 показує
відповідність визначених Стандартом компетентностей та дескрипторів НРК. В таблиці2
показана відповідність програмних результатів навчання та компетентностей.
Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та інших
видів освітньої діяльності, необхідний для набуття означених Стандартом
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компетентностей. Наведений в Стандарті перелік компетентностей і результатів
навчання не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні профілю освітніх
програм можуть вказувати додаткові компетентності і результати навчання.
Заклад вищої освіти має право вводити додаткові форми атестації здобувачів вищої
освіти.
Таблиця 1
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам
НРК (6-й рівень, бакалаврський)
Знання
Зн1 Концептуальні
знання, набуті у
процесі навчання та
професійної
діяльності,
Класифікація включаючи певні
компетент- знання сучасних
ностей
досягнень
за НРК
Зн2 Критичне
осмислення
основних теорій,
принципів, методів і
понять у навчанні та
професійній
діяльності

Уміння
Ум1 Розв'язання
складних
непередбачуваних задач
і проблем у
спеціалізованих сферах
професійної діяльності
та/або навчання, що
передбачає збирання та
інтерпретацію
інформації (даних),
вибір методів та
інструментальних
засобів, застосування
інноваційних підходів

Комунікація
К1 Донесення до
фахівців і
нефахівців
інформації, ідей,
проблем, рішень
та власного
досвіду в галузі
професійної
діяльності
К2 Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію

Автономія та
відповідальність
АВ1 Управління
комплексними діями або
проектами,
відповідальність за
прийняття рішень у
непередбачуваних умовах
АВ2 Відповідальність за
професійний розвиток
окремих осіб та/або груп
осіб
АВ3 Здатність до
подальшого навчання з
високим рівнем
автономності

Загальні компетентності - 14
ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
ЗК8
ЗК9
ЗК10
ЗК11
ЗК12
ЗК13
ЗК14
СК1
СК2
СК3
СК4
СК5
СК6
СК7
СК8
СК9
СК10
СК11
СК12
СК13
СК14

16

АВ2
АВ2
ЗН1

УМ1
УМ1

К1
К2

ЗН2
ЗН1

УМ1
УМ1
УМ1

АВ1

К1
К2
К2
ЗН2

ЗН1
ЗН2
ЗН2
ЗН2
ЗН2
ЗН2
ЗН2
ЗН1
ЗН1
ЗН2

АВ1

УМ1
УМ1
К2
Спеціальні (фахові) компетентності - 14
К1
УМ1
К1
УМ1
К1
К1
УМ1
УМ1
К1
УМ1
К1
УМ1
К1
К1
УМ1
УМ1
К1
УМ1
К2
УМ1
К1
УМ1
К1

АВ1

АВ2

АВ2

АВ1

АВ1
АВ1
АВ1
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Таблиця 2
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+
+
+

+

+

+

+

+
+
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СК14

СК13

+

+
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+
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+
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+
+
+
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+
+
+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

СК12

+

+

+
+

СК11

+
+

+
+

СК10

СК9

СК8

СК7

СК6

СК5

+

СК4

СК2

+

СК3

СК1

+

ЗК14

+

ЗК13

+

ЗК12

+

Спеціальні (фахові) компетентності

ЗК11

+
+

ЗК10

ЗК9

+
+

+

ЗК8

ЗК6

ЗК5

ЗК4

ЗК3

ЗК2

Загальні компетентності

ЗК7

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9
Р10
Р11
Р12
Р13
Р14
Р15
Р16
Р17
Р18

Компетентності

ЗК1

Програмні
результати навчання
(15-25)
Інтегральна
компетентність

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей
(6-й рівень, бакалаврський)

+
+
+

+

+
+

+
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Редакція буде інформувати читачів про результати роботи над стандартами
другого (магістерського) і третього (освітньо-наукового) рівнів зі спеціальності 075
«Маркетинг».
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