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1. Профіль освітньо-професійної програми 
Розділ 1. Загальна інформація 

1.1. 

Повна назва закладу вищої освіти 

та структурного підрозділу 

Національний авіаційний університет 

Факультету економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра маркетингу 

1.2.  

Ступінь вищої освіти та назва 

освітньої кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр, 

бакалавр маркетингу 

1.3.  
Офіційна назва  освітньо-

професійної програми 

Електронний маркетинг 

1.4.  

Тип диплому та обсяг  освітньо-

професійної програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів 

ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців 

навчання (денна форма навчання) / 4 роки 6 

місяців навчання (заочна форма навчання) 

1.5. 

Акредитаційна інституція Міністерство освіти і науки України, рішення   

Акредитаційна комісії від 25.05.2012р. №96 

Сертифікат НД №1191115 від 30.08.2017 

1.6 Період акредитації  До 01.07.2022р. 

1.7. Цикл/рівень 

6 рівень Національної рамки кваліфікацій 

України (НРК України), перший цикл 

Європейського простору вищої освіти (FQ-

EHEA), 6 рівень Європейської рамки 

кваліфікацій для навчання впродовж життя 

(EQF-LLL).  

1.8. Передумови 

1. Вступ на навчання на освітню програму на 

базі повної загальної середньої освіти – 240  

кредитів ЄКТС; 

2. Вступ на навчання на скорочений термін 

освітньої програми здійснюється на базі ступеня 

«молодший бакалавр» (освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст») з перезарахунком кредитів 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 Стандартом вищої 

освіти. 

Умови вступу визначаються Правилами 
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прийому до НАУ, затвердженими вченою 

радою Університету. 

1.9. Форма навчання  очна, заочна  

1.10 Мова(и) викладання Українська та англійська 

1.11 
Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису ОПП  

http://nau.edu.ua/ 

 

Розділ 2. Ціль освітньо-професійної програми 

2.1. 

Мета ОП «Електронний маркетинг» відповідає місії НАУ, у якій наголошується, 

щодо внеску НАУ у розвиток суспільства на національному та міжнародному рівнях 

через генерацію нових знань та інноваційних ідей на основі інтеграції та 

інтернаціоналізації освіти та надання високоякісних освітніх та науково-дослідних 

послуг при підготовці бакалаврів маркетингу, які здатні розв’язувати комплексні 

проблеми розробки, виробництва, просування продукції, володіють 

фундаментальними і  професійними компетенціями з  ефективного використання 

сучасних інформаційних і комунікаційних технологій та запровадження передових 

технологій, методологій та інструментів електронної комерції для ефективного 

управління маркетинговою діяльністю підприємства  на традиційному та 

електронному ринках з метою підвищення ефективності роботи будь-якої 

організації, в тому числі в авіаційній галузі 

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної  програми 

3.1 

Предметна область (об’єкт 

діяльності, теоретичний зміст) 

Об’єкт діяльності: маркетингова діяльність як 

форма взаємодії суб’єктів ринкових відносин 

для задоволення їх економічних та соціальних 

інтересів з використанням елементів 

електронного маркетингу для ефективного 

управління підприємством у ринкових умовах. 

Теоретичний зміст предметної області:  

поняття суті маркетингу як сучасної концепції 

управління бізнесом; понятійно-категорійний 

апарат, принципи, функції, концепції 

маркетингу та електронного маркетингу, їх 

історичні передумови; специфіка діяльності 

ринкових суб’єктів у різних сферах  

традиційного та електронного ринків; зміст 

маркетингової діяльності, розроблення 

маркетингових стратегій та формування 

управлінських рішень у сфері маркетингу та 

електронного маркетингу 

3.2. 
Орієнтація освітньо-професійної 

програми 

Програма має прикладну орієнтацію. 

Програма базується на загально-наукових 

положеннях економічної теорії, результатах 

сучасних соціологічних та маркетингових 

досліджень традиційного та електронного 

ринків,  здатності здійснювати маркетингову, 

адміністративну, аналітичну, проектну та 

дослідницьку діяльність з використанням 

сучасних інноваційних підходів, технологій і 

методів управління маркетинговою діяльністю, 

http://nau.edu.ua/

















































