
Спеціальність 075 «МАРКЕТИНГ»  
другий (магістерський) рівень

Харківський національний економічний  
університет імені Семена Кузнеця

Кафедра економіки і маркетингу



➢ Забезпечення ефективної діяльності

підприємства будь-якого виду 

діяльності ібудь-якої форми власності.

➢ Вивчення товарних ринків, аналіз

конкурентів, складання маркетингових

планів, встановлення цін на продукцію

підприємства, розробка рекламних

кампаній, проведення PR-акцій, 

обгрунтування маркетингових стратегій, 

формування та просування бренду.

➢ Від маркетологів залежить прибутковість

підприємства, його позиції на ринку,

конкурентоспроможність та імідж.

Сфера професійної діяльності фахівця з 

маркетингу



Станом на поточний рік в

Україні відкрито близько 1000

вакансій маркетологів.

Із зазначених вакансій мінімальний 

розмір заробітної плати  маркетолога становить - 10 000 грн

за місяць(компанія Madison Beauty Coffee Bar, м. Одеса);

максимальний розмір – 136 000 грн за місяць (компанія  

Apocenna consulting Ein Unternehmen der Qire Group GmbH,  м. 

Київ, менеджер з маркетингових досліджень).

Вакансія маркетолога, м. Харків:

бренд-менеджер (30 000 грн за місяць), ТОВ Сталекс;

маркетолог (25 000 грн за місяць), Новожанівський м’ясо-

комбінат;

маркетолог (15 000 грн за місяць), компанія TopTraining
… більше 100 вакансій

(джерело - https://www.work.ua/jobs-маркетолог)
PS: Розмір заробітної плати  залежить від набутих компетентностей

у сфері стратегічного та оперативного  маркетингу

https://www.work.ua/jobs-маркетолог
http://www.work.ua/jobs-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)


Інформація для вступників  
на спец. 075 «Маркетинг»

Вступ до магістратури на основі здобутого ступеня
бакалавра здійснюється за результатами:
- єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

(ЗНО)(англійскої або/ німецької, французської, іспанської
мови);

- фахового вступного випробування;
-середнього балу додатку до документу про освітній

ступінь  (освітньо-кваліфікаційний рівень) навчання.

Більш детальна інформація на сайті:
https://www.hneu.edu.ua/vstup-za-osvitnim-stupenem-magistra/pravyla-pryjomu-za-osvitnim-stupenem-magistra/

http://www.hneu.edu.ua/vstup-za-osvitnim-stupenem-magistra/pravyla-pryjomu-za-osvitnim-stupenem-magistra/
http://www.hneu.edu.ua/vstup-za-osvitnim-stupenem-magistra/pravyla-pryjomu-za-osvitnim-stupenem-magistra/


Навчальні дисципліни професійної
підготовки фахівців з маркетингу:

1. СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

2. РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

3. МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ
4. МАРКЕТИНГОВА АНАЛІТИКА

5. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6. МАРКЕТИНГОВА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

7. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В МАРКЕТИНГУ

8. ВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ В МАРКЕТИНГУ

9. КОРПОРАТИВНИЙ МАРКЕТИНГ

10. ВЕБ-АНАЛІТИКА ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ 

РЕКЛАМНИХ КОМПАНІЙ 

11. БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ БІЗНЕСУ
12. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ



Ключові результати навчання:

здатність вирішувати завдання, пов’язані з 

плановою (в т.ч. прогнозною), аналітичною, 

проектною діяльністю та управлінням 

маркетингом на підприємствах, в установах та 

організаціях усіх форм власності та видів 

економічної діяльності 



Основні вимоги роботодавців до
випускників зі спец.“Маркетинг”

(за даними досліджень кафедри):

➢ аналітичні здібності і вміння прогнозувати на ос
нові проведених досліджень;
➢ уміння швидко адаптуватися до
професійного середовища;
➢ орієнтація на навчання протягом усього
життя;
➢ поєднання теоретичних і практичних
навичок, що відповідають спеціальності



TOP SKILLS TO LEARN



The Most Important Skills for Low-Risk, High-

Pay, High-Growth Jobs

1. Critical Thinking Критичне мислення
2. Active Listening Активне слухання
3. Speaking Мовлення
4. Reading Comprehension Розуміння               
прочитаного   
5. Mathematics Математика
6. Judgment and                        Судження та прийняття 
Decision-Making                       рішень
7.Complex Problem-Solving Комплексне рішення         
проблем                  
8. Programming Програмування

https://www.greycampus.com/blog/others/critical-thinking-new-age-reality
https://www.greycampus.com/blog/programming


Переваги навчання

Високий рівень викладацького складу кафедри - 3 доктори і 10

наук, 1 доктор соціологічних наук, 5кандидатів економічних  

професорів. П'ять викладачів кафедри проводять лекції

іноземною мовою.

поєднання теорії та

- навчальні плани

на основі запитів

Раціональне  

практики  

формуються  

роботодавців і студентів, стажування

проходить на провідних підприємствах.

Інноваційні форми і методи

організації навчання.

Безперервна комп'ютерна та

математична підготовка, можливість

навчання англійською мовою.



Наші випускники

▪директори підприємств , успішні підприємці та власники

бізнесу;

▪директори з маркетингу, начальники відділів маркетингу 

та реклами провідних вітчизняних підприємств;

▪доценти і професори провідних вітчизняних закладів

освіти;

▪Маркетологи-аналітики, бренд-менеджери, SMМ-

менеджери…



Проекти наших випускників



Контакти

Кафедра економіки і маркетингу: 

пр. Науки, 9А 1-й корпус, 4-й поверх, к.413 

+ 38(057)702-02-65

nashakafedra_eim@ukr.net

dom.hneu.edu.ua

www.facebook.com/dom.hneu/

www.instagram.com/dom.hneu/

mailto:nashakafedra_eim@ukr.net
http://www.facebook.com/dom.hneu/
http://www.eim.hneu.edu.ua/index.html

