
освітньо-професійної програми «Маркетинг» 

спеціальність 075 «Маркетинг» 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Львівський торговельно-економічний університет 

факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій 

кафедра маркетингу 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

ОС «Бакалавр» 

Бакалавр з маркетингу 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний,  

240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 4 роки 

Наявність 

акредитації 

Назва організації – Акредитаційна комісія України 

Країна – Україна 

Період акредитації – Сертифікат НІ-ІІ № 1478745 до 1.07.2018 р. 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, QF-EHEA – перший цикл, 

EQF-LLL– 6 рівень 

Передумови  Наявність повної загальної середньої освіти. 

Згідно Умов прийому до вищих навчальних закладів.  

Решта вимог визначаються Правилами прийому на освітньо-

професійну програму  бакалавра, затвердженими ЛТЕУ. 

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

2021 р. 

Інтернет-адреса по-

стійного розміщення 

освітньої програми 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/ 

OPP_Bakalavr/2017_BAK-marketing.pdf 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка бакалаврів із маркетингу, які володіють сучасним економічним мисленням, 

відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової 

діяльності 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

07 «Управління та адміністрування» 

075 «Маркетинг» 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма для бакалавра 

Структура програми передбачає оволодіння системою поглиблених 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/


знань щодо загальнонаукових та спеціальних методів, професійних 

методик і технологій, які необхідні для забезпечення ефективної 

маркетингової діяльності  

Основний фокус 

освітньої програми 

Загальна: маркетингова діяльність як форма взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин для задоволення їх економічних та соціальних 

інтересів. 

Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, аналіз ринку 

Особливості 

програми 

Програма ґрунтується на поняттях, категоріях, концепціях, 

принципах теорії маркетингу, що визначають тенденції та законо-

мірності розвитку ринку. Предметна область містить знання з 

фундаментального маркетингу, поведінки споживача, маркетин-

гових досліджень, маркетингової товарної політики, маркетингового 

ціноутворення, маркетингових комунікацій, логістики, 

інформаційних систем і технологій в маркетингу, математичних і 

статистичних методів з врахуванням глобалізаційних процесів 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Відповідні робочі місця із виконання функцій маркетолога в 

установах та на підприємствах різних галузей діяльності і 

організаційно-правових форм. 

Самостійне працевлаштування. 

Подальше навчання Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Інтерактивне спілкування з викладачами, прогресивні форми 

викладання, оволодіння професійними методиками на основі 

різноманітних інтерактивних курсів, самопідготовка із 

використанням дистанційних курсів, самостійна робота на основі 

підручників та конспектів, робота з електронною бібліотекою 

ЛТЕУ, використання мережі Інтернет, підготовка есе та доповідей, 

робота у комп'ютерних класах, практична підготовка 

Оцінювання Тестування знань, виконання завдань в дистанційних курсах, усні 

презентації, контрольні та індивідуальні роботи, звіти про практику, 

курсові роботи та їх захист, семестрові заліки і екзамени, 

підсумкова атестація у формі кваліфікаційного фахового іспиту 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

ІК – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі маркетингової діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів 

відповідної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, застосування методів 

наукового пізнання.  

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, 

генерувати нові ідеї.  

ЗК 3. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, мотивувати 

людей та рухатися до спільної мети, визначеність і наполегливість 

щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.  

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області професійної 

діяльності. 

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, 

вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Здатність до проведення досліджень, пошуку, оброблення та 

аналізу інформації. 



ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій на основі економіко-математичних моделей та методів, 

пакетів прикладних програм.  

ЗК 8. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як 

усно, так і письмово.  

ЗК 9. Здатність працювати в команді та автономно, навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності).  

ЗК 11. Здатність працювати в міжнародному середовищі.  

ЗК 12. Здатність діяти соціально відповідально на основі етичних 

принципів, прагнення до збереження довкілля. 

Фахові  

компетентності (ФК) 

ФК 1. Здатність демонструвати розуміння основ та історії розвитку 

теорії маркетингу. 

ФК 2. Здатність логічно і послідовно передавати отримані базові 

знання предметної області маркетингу. 

ФК 3. Здатність сприймати нову інформацію й інтерпретувати її в 

контексті вже засвоєної маркетингової інформації. 

ФК 4. Здатність демонструвати розуміння сутності та змісту теорії 

маркетингу та функціональних зв'язків між її складовими. 

ФК 5. Здатність критично аналізувати і узагальнювати концепції, 

положення предметної області сучасного маркетингу. 

ФК 6. Здатність коректно застосовувати методи і технічні прийоми 

маркетингу. 

ФК 7. Здатність демонструвати розуміння особливостей досліджень, 

пов'язаних зі специфікою предметної області маркетингу. 

ФК 8. Здатність визначати вплив функціональних областей 

маркетингу на результати господарської діяльності ринкових 

суб’єктів. 

ФК 9. Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку 

бізнесу в умовах невизначеності. 

ФК 10. Здатність демонструвати розуміння маркетингового 

забезпечення інноваційної діяльності. 

ФК 11. Здатність до розуміння функціонування та використання 

сучасних інформаційних систем підтримки маркетингових 

управлінських рішень та розроблення рекомендацій щодо 

підвищення їх ефективності. 

ФК 12. Здатність демонструвати розуміння законів та 

закономірностей функціонування ринку, поведінки його суб’єктів. 

ФК 13. Здатність обґрунтовувати, презентувати і реалізовувати 

результати досліджень. 

ФК 14. Здатність провадження ефективної маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта у крос-функціональному розрізі. 

ФК 15. Здатність уміти впровадити удосконалення щодо функцій 

маркетингової діяльності. 

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 

 ПРН 1. Показати належний рівень знань у сфері маркетингу, стійке 

розуміння принципів побудови і розвитку його теорії. 

ПРН 2. Визначати способи аналізу і передбачення ринкових явищ та 

процесів із погляду фундаментальних принципів, теоретичних знань 

і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності. 

ПРН 3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань у сфері маркетингу. 



ПРН 4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та маркетингові показники, 

обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання 

необхідного аналітичного і методичного інструментарію. 

ПРН 5. Виявляти й аналізувати ключові характеристики 

маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки 

їх суб’єктів. 

ПРН 6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, 

розраховувати відповідні показники, що характеризують 

результативність такої діяльності. 

ПРН 7. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні 

технології, а також програмні продукти, необхідні для належного 

провадження маркетингової діяльності і практичного застосування 

маркетингового інструментарію. 

ПРН 8. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження 

маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися 

до змін маркетингового середовища. 

ПРН 9. Усвідомлювати ризиковий характер провадження 

маркетингової діяльності, враховувати рівень невизначеності 

маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень. 

ПРН 10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні 

варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у 

сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів 

ринкового суб’єкта. 

ПРН 11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний 

підхід до здійснення маркетингових функцій ринкового суб’єкта. 

ПРН 12. Набути навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН 13. Проявляти вміння нести відповідальність за результати 

своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та 

управлінської ініціативи. 

ПРН 14. Виконувати функціональні обов’язки в групі під 

керівництвом лідера, мотивувати людей приймати нестандартні 

маркетингові рішення. 

ПРН 15. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на 

основі етичних міркувань, поваги до різноманіття та 

міжкультурності. 

ПРН 16. Підвищувати рівень особистої професійної підготовки. 

ПРН 17. Оволодіти навичками письмової та усної загальної 

комунікації державною та іноземною мовами, а також належного 

використання професійної термінології. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Кадрове забезпечення Наявна проектна група відповідальна за підготовку здобувачів 

вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг», до складу якої 

входять 3 кандидата наук, доцента, усі вони є штатними 

працівниками Львівського торговельно-економічного університету. 

Гарант освітньої програми: Бойчук І. В. – к.е.н., доц., доцент 

кафедри маркетингу. 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники 

з науковими ступенями та вченими званнями, а також 

висококваліфіковані спеціалісти. 

Проведення лекцій здійснюють науково-педагогічні працівники 

відповідної спеціальності, з яких частка штатних відповідає 



нормативу, в т.ч. докторів наук, професорів. 

Проведення лекцій з фахових дисциплін здійснюють визнані 

професіонали з досвідом роботи за фахом (дослідницької, 

управлінської, інноваційної або практичної роботи). 

Усі науково-педагогічні працівники виконують не менше трьох 

умов, зазначених у пункті 5 приміток до Додатку 12 Ліцензійних 

умов. 

Наявна випускова кафедра із спеціальної підготовки, яку очолює 

фахівець відповідної спеціальності – д.е.н., проф. Дайновський Ю.А. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

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

закордонні. 

Наявні трудові договори укладені з усіма науково-педагогічними 

працівниками та накази про їх прийняття на роботу тощо. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

ЛТЕУ має розвинену інфраструктуру: 4 навчальних корпуса, 3 

студентські гуртожитки, які є власністю університету. 

Проведення навчальних занять та контрольних заходів забезпечене 

відповідними приміщеннями, площа яких перевищує встановлені 

вимоги. Більше третини навчальних аудиторій забезпечено 

мультимедійним обладнанням для одночасного використання. 

В університеті наявні спеціалізовані лабораторії; бібліотека 

(наукова та електронна) у т.ч. читальні зали з сучасною навчальною 

літературою, науковими, довідковими та іншими виданнями; 2 

їдальні власного комбінату громадського харчування; актовий зал; 

спортивний комплекс; спортивний майданчик; медичний пункт; 

власне видавництво; спортивно-оздоровчий табір “Латориця”. 

Усі здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Бібліотека ЛТЕУ забезпечена фаховими періодичними виданнями 

відповідного профілю, в т.ч. у електронному вигляді. Наявний 

доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською 

мовою. 

Наявний офіційний веб-сайт ЛТЕУ: http://www.lute.lviv.ua, на якому 

розміщена основна інформація про освітню, освітньо-наукову, 

видавничу діяльність університету, структуру, ліцензії та серти-

фікати про акредитацію, навчальні та наукові структурні підрозділи 

та їх склад, правила прийому, контактна інформація та ін. 

Наявні необмежений доступ до мережі Інтернет; точки бездротового 

доступу до мережі Інтернет; навчальне середовище Moodle; 

інтернет-зв’язок; електронний ресурс, який містить навчально-

методичні матеріали з навчальних дисциплін, в т.ч. у системі 

дистанційного навчання, який відповідає встановленим вимогам; 

технічні засоби навчання. 

В університеті наявні: навчальні плани і робочі навчальні плани; 

графіки навчального процесу; робочі навчальні програми 

дисциплін; належне навчально-методичне забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни навчального плану; дидактичні матеріали 

для самостійної та індивідуальної роботи студентів із дисциплін; 

програми практичної підготовки і робочі програми практик; 

методичні вказівки для виконання курсових проектів (робіт), 

дипломних проектів (робіт); критерії оцінювання рівня підготовки; 

пакети комплексних контрольних робіт; підручники, навчальні 

посібники, конспекти лекцій тощо згідно з переліком 

рекомендованої літератури з кожної навчальної дисципліни, 

кількість яких відповідає встановленим вимогам; методичні 



матеріали для проведення атестації здобувачів. 

9 – Академічна мобільність  

Національна 

кредитна мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників у вітчизняних вищих навчальних закладах. 

Міжнародна 

кредитна мобільність 

Угода щодо семестрового академічного обміну з Лодзьким 

університетом (Республіка Польща); 

Угода щодо семестрового академічного обміну з Вроцлавським 

економічним університетом (Республіка Польща); 

Угода з Вроцлавським економічним університетом (Республіка 

Польща) в рамках програми Erasmus+; 

Угода з університетом  Пардубіце (Чеська Республіка) в рамках 

програми Erasmus+; 

Угода з університетом  Дебрецена (Угорщина) в рамках програми 

Erasmus+; 

Угода з університетом Варни (Республіка Болгарія) в рамках 

програми Erasmus+; 

Угода з університетом прикладних соціальних наук  Клайпеди  

(Литовська Республіка) в рамках програми Erasmus+; 

Угода з Західним університетом  Тімішоари (Румунія) в рамках 

програми Erasmus+. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Довузівська підготовка іноземних громадян. 

Україномовні програми за всіма спеціальностями для іноземних 

громадян. 

 

 

 

 

 


