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органічної
продукції.
Підприємництво
та
інновації. 2020. Випуск
11, ч2. С.44-50
4. Чмут А.В. Ушкаренко
Ю.В., Макаренко С.М.
Статистико-економічне
аналізування
цін
на
молоко. Науковий вісник
Херсонського
державного
університету.
Серія
Економічні науки. 2021. –
Вип. 41. – С. 85-90.
5.Макаренко С.М. Чмут
А.В.
Актуалізація
цифровізаційних
процесів
в
умовах
сучасних маркетингових
змін
вітчизняного
виробничого
середовища.
Ринкова
економіка: сучасна теорія
і практика управління.
2021. Том 20. Вип 2 (48).
С. 33-45

Херсонський
державний
аграрний
університет,
2016 рік
Тема
«Еволюція
концепцій
конкуренції в
умовах
глобалізації
світових
економічних
процесів»,
Наказ №310-2/9
від 14 грудня
2016.
Програма
«Міжнародні
економічні
відносини» 90
академічних
годин
Довідка №0201-2428
від
01.12.2021
Одеський
національний
університет
імені
І.І
Мечникова;
Строк
підвищення
кваліфікації з
«20»
вересня
2021 року по
«08»
жовтня
2021
року
відповідно до
наказу
«16»
вересня
2021
року № 576-к.
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Повна назва закладу
вищої
освіти
та
структурного
підрозділу
Офіційна
назва
сертифікатної
програми
Обсяг
сертифікатної
програми
Тривалість
сертифікатної
програми
Передумови
Мова(и) викладання
Термін
дії
сертифікатної
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису
сертифікатної
програми

1. Загальна інформація
Херсонський державний університет
Факультет бізнесу і права / кафедра економіки, менеджменту та
адміністрування
Практичний маркетинг
28 кредитів / 840 годин
довгострокова
Наявність повної загальної середньої освіти.
українська
3 роки 10 місяців
Сторінка офіційного сайту університету – Освітня діяльність
https://www.kspu.edu/Education/CertPrograms.aspx

2. Мета сертифікатної програми
Формування спеціальних теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з маркетингу,
необхідних для
вирішення проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії
маркетингу підприємств різних рівнів, дослідження
оптимальних підходів щодо
формування товарної, цінової та збутової політики, розробки системи маркетингових
комунікацій, організації маркетингової діяльності; формування та розвиток загальних і
професійних компетентностей в сфері маркетингу, що забезпечують здатність випускника
виконувати професійну діяльність на первинній посаді в управлінській,
освітній, медійно-комунікативній, бізнесовій та інших сферах.
3. Характеристика сертифікатної програми
Предметна
область
Міждисциплінарна:
(галузь
знань, 07 Управління та адміністрування (073 Менеджмент; 072 Фінанси,
спеціальність)
банківська справа та страхування; 075 Маркетинг; 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне
управління та адміністрування);
05 – Соціальні та поведінкові науки (051 Економіка);
24 Сфера обслуговування (241 Готельно-ресторанна справа; 242
Туризм).
Орієнтація
Прикладна.
сертифікатної
Передбачає оволодіння знаннями щодо
концепцій та
програми
категорій з області маркетингу; підвищення рівня знань та
навичок з управління маркетинговою діяльністю; специфіки
діяльності ринкових суб’єктів у різних сферах та на різних типах
ринків;
змісту
маркетингової
діяльності,
розроблення
маркетингових стратегій та формування управлінських рішень у
сфері маркетингу; принципів здійснення наукових досліджень та
самостійного вирішення наукових та практичних проблем в сфері
маркетингу.
Основний
фокус Сертифікатна програма орієнтована на підготовку фахівців, які
сертифікатної
на основі сформованого критичного мислення здатні вирішувати
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програми
спеціалізації

та завдання прийняття маркетингових рішень у компанії з фокусом
на маркетингову аналітику, креативність, інноваційність та
цифрові технології.
Ключові слова. Маркетинг, креативність, креативні індустрії,
підприємство,
управління
продажем,
бізнес-середовище,
комунікації, особистість, соціальні мережі, реклама.
Особливості програми Характерною особливістю програми є підготовка фахівцівпрактиків з маркетингу, здатних до фундаментального аналізу
сучасного маркетингу, застосуванню новітніх методик при
визначені та аналізі актуальних задач науки та практики в сфері
маркетингу.
4. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність
до 1210 Керівники підприємств, установ та організацій.
працевлаштування
1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному
обслуговуванні.
1233 Керівники підрозділів маркетингу.
1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю.
2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу,
ефективності
господарської
діяльності,
раціоналізації
виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної
діяльності.
2419 1Наукові співробітники (маркетинг, ефективність
господарської
діяльності,
раціоналізація
виробництва,
інтелектуальна власність).
2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності
господарської
діяльності,
раціоналізації
виробництва,
інтелектуальної власності та інноваційної діяльності.
2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами.
Подальше навчання
Не застосовано
5. Викладання та оцінювання
Викладання
та В процесі навчання поєднуються проблемно-орієнтоване
навчання
навчання,
студентоцентроване
навчання,
самонавчання,
індивідуальне навчання, електронне навчання в системі Moodle.
Основними методами навчання є пояснювально-ілюстративний,
статистичний, експертного оцінювання, анкетування, метод
проблемного викладення, методи дослідницької діяльності та
презентації результатів досліджень.
Заняття проходять у формі лекцій, практичної роботи,
обговорення у форматі круглого столу, ділової гри, розв’язання
ситуаційних завдань. До проведення занять залучаються фахівціпрактики.
Оцінювання
Оцінювання здійснюється за накопичувальною системою
відповідно до Порядку оцінювання результатів навчання
здобувачів вищої освіти в ХДУ.
Відбувається у формі тестування, презентації, письмового
експрес-контролю,
проведення
дискусій,
виконання
розрахункового завдання. В кінці курсу кожен слухач складає
залік.
6. Програмні компетентності
Інтегральна
ІК Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері
компетентність
маркетингу в професійній діяльності або у процесі навчання, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій
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та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні
ЗК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
компетентності (ЗК)
ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт.
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК5. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК8. Здатність розробляти проекти та управляти ним
Фахові компетентності ФК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та
спеціальності (ФК)
застосовувати знання з найновіших теорій, методів і практичних
прийомів маркетингу.
ФК2. Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом.
ФК3. Здатність до діагностування маркетингової діяльності
ринкового
суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування.
ФК4. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби
управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на
рівні організації, підрозділу, групи, мережі.
ФК5. Здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію
ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням
міжфункціональних зв’язків.
ФК6. Здатність формувати систему маркетингу ринкового
суб’єкта та оцінювати результативність і ефективність її
функціонування.
ФК7. Здатність здійснювати на належному рівні теоретичні та
прикладні дослідження у сфері маркетингу.
7. Програмні результати навчання
Програмні результати ПРН1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності
навчання (ПРН)
сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми
маркетингу.
ПРН2. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової
діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її
реалізації.
ПРН3. Вміти підвищувати ефективність маркетингової
діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління,
розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними.
ПРН4. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу
ринкового суб’єкта.
ПРН5. Використовувати методи міжособистісної комунікації в
ході вирішення колективних задач, ведення переговорів,
наукових дискусій у сфері маркетингу.
ПРН6. Розуміти сутність та особливості застосування
маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових
рішень.
ПРН.7. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового
суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів,
підходів, методів, прийомів.
ПРН8. Використовувати методи маркетингового стратегічного
аналізу та інтерпретувати його результати з метою
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вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта.
ПРН 9. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта,
а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та
показники її оцінювання.
ПРН10. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати
довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами
ринку.
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення
До реалізації програми залучаються науково-педагогічні
працівники з науковими ступенями кандидата та доктора
економічних наук, вченими званнями доцента та/або професора та
мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, а
також фахівці-практики, експерти у сфері економіки.
Матеріально-технічне
Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними
забезпечення
робочими місцями, мультимедійним обладнанням, доступом до
мережі Інтернет відповідає потребі.
Інформаційне
та -офіційний сайт ХДУ: http://www.kspu.edu;
навчально-методичне - cистема дистанційного навчання «KSU Online»;
забезпечення
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;
- необмежений доступ до мережі Інтернет;
- Наукова бібліотека ХДУ, читальні зали;
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- силабус.

Перелік компонент (змістових модулів) сертифікатної програми та їх
логічна послідовність
Перелік компонент сертифікатної програми
Код н/д

Складові частини сертифікатної
Кількість
Форма
програми (навчальні дисципліни, курсові кредитів/годин підсумкового
роботи, практики, атестація слухачів)
контролю
Освітні компоненти (змістові модулі) сертифікатної програми

ОК1

Креативний маркетинг (3 семестр)

5/150

Диф. залік

ОК2

Дизайн мислення в бізнесі (3 семестр)

5/150

Диф. залік

ОК3

Маркетинг у соціальних мережах (4 семестр)

5/150

Диф. залік

ОК4

Управління продажем (5 семестр)

3/90

Диф. залік

ОК5

Комунікації

5/150

Диф. залік

5/150

Диф. залік

в

маркетингу:

креативні

індустрії (5 семестр)
ОК6

Маркетинг особистості (5 семестр)

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ

28/840
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Структурно-логічна схема сертифікатної програми

ОК3

ОК2

ОК1
Креативний
маркетинг

Дизайн мислення
в бізнесі

Маркетинг
соціальних
мережах

ОК5

ОК6

ОК4

Комунікації
в
маркетингу:
креативні індустрії

Маркетинг
особистості

у

Управління
продажем

Форма атестації здобувачів вищої освіти.
Атестація здійснюється у формі заліку. Залік проводиться у формі
виконання підсумкового письмового тесту. Успішне прослуховування
сертифікатної програми посвідчується сертифікатом.
Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
сертифікатної програми
ІК
ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
ЗК8
ФК1
ФК2
ФК3
ФК4
ФК5
ФК6
ФК7

ОК1
+

ОК2
+

ОК3
+

ОК4
+

ОК5
+

ОК6
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
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Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними
компонентами сертифікатної програми
ПРН1
ПРН2
ПРН3
ПРН4
ПРН5
ПРН6
ПРН7
ПРН8
ПРН9
ПРН10

ОК1
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ОК2
+

ОК3
+

ОК4
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Керівник сертифікатної програми _________

+
+
+

+
+
+
+
+

ОК5
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Юлія Ушкаренко

ОК6
+

+
+

+

