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рЕцЕнзUI

на освiтньопрофесiйну програму другого (магiстерського) рiвня

вищоi освiтп за сцецiальнiстю 075 Маркетинг ВНЗ <<Нацiональна академiя
управлiння>>

Акцапьчiсть освiгньоТ програ\lи не викликаl^ clvHiBiB. оскiльки сlчасних
ринкових умовах маркетинг необхiдно розглядати як теорiю i лрактик1,
управлiншI дiяльнiстю суб'ектiв ринкових вiдносин. При цьому процес
управпiння ма€ бути орiентований на потреби та попит сполtивачiв, найбiльш
повне]'х задоволення. га lабезлечlваtи лриб5тков1 дiяльнiсть пiлпри, мства.

Управпiнrrя повинно базуватися

на

системномуl ситуацiйному,
програмноцiльовому пiдходах, якi забезпечус маркетин]]. Тому пiдготовка
фахiвцiв з маркетингу € l{агаJIьною потребою в сучаснiй ринковiй ситуацii,

оскiльки для посиленt I позицiй пiдприсмства Еа ринку та забезпеченttя його
конLтрентоспроможностi керiвник повинен вчасно кореryвати стратегiю i
тактику пiдприсмства, базуючись на засадах маркетингу,

Пiдготовка фахiвцiв

у ВНЗ

<Нацiональна академiя управлiннп>
здiйснюсться на ocнoBi освiтньопрофесiйноТ програми друго.о
(магiстерського) рiвня вищоi освiти, розробленоТ вiдповiдно до Стандарту

вицоТ освiти друrого (магiстерського) рiвня (Наказ MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд 10.07.2019 р. Л! 9б0). ,Щана освiтньопрофесiйна програма
передбачас набуття здобувачами управлiнських tIавичок для ефективного
ведення бiзнесу та управлiнrrя суб'ектами ринкових вiдносин на засадах
маркетинry, що особливо актуально для сучасного вiтчизпяного бiзнесу.
Струкryрнологiчна побудова даноi освiтrrьопрофесiйноi програми та

гармонiйне по€
дIlання обов'язкових та вибiркових llавчаIьtiих дисциплiн
загальноi i професiйноТ та практичноi пiд.отовки opicHToBaHi на набуття
студентами неоOхlдниц,,пр
компетенцiй, що враховують актуальнi
потреби ринкового середовища, що,динамiчно змiнюсться.
Реuензен.т В.о. лирек l ора lнсгиtуt1

к. полir. н.,


доцент л,,,Z."
<'

Леонiд lльчr к

РЕЦЕНЗІЯ
на освітню програму «Маркетинг»
ВНЗ «Національна академія управління»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 075 Маркетинг

Освітня програма «Маркетинг» у Національній академії управління
спрямована на підготовку сучасних, кваліфікованих, компетентних фахівців з
маркетингу, які здатні розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері
маркетингу в професійній діяльності.
Як випускник Академії впевнено стверджую, що рецензована освітня
програма продовжує багаторічні освітні традиції Академії, оскільки освітня
програма «Маркетинг» передбачає набуття здобувачами загальних і
професійних компетентностей, необхідних для ефективного ведення бізнесу
та управління суб’єктами ринкових відносин на засадах маркетингу
Як роботодавець вважаю за необхідне відзначити компетентнісний
підхід до підготовки магістрів маркетингу, який використовується на даній
освітній програмі.
Для інформаційного агентства «РБК-Україна» як суб’єкта ринку медіа
та інформації важливими є набуття здобувачами освіти таких
компетентностей, як здатність до проведення самостійних досліджень та
інтерпретації їх результатів у сфері маркетингу, здатність застосовувати
творчий підхід до роботи за фахом, здатність ефективної комунікації,
організації роботи, навчання персоналу та побудови ефективних
комунікативних зв’язків та здатність до глобального аналітичного мислення,
обробки великих масивів даних, систематизації інформації, проведення
маркетингових досліджень, оцінювання та прогнозування ринкової
кон’юнктури за допомогою сучасних інформаційних технологій і систем,
спеціалізованого програмного забезпечення.
Рецензент
Генеральний директор
інформаційного агентства
«РБК-Україна»
23.09.2020

Й.Г. Пінтус

PD EH3I.'[
BH3 <<HaqioHaJrbna axa4euin yrpa inns>>
Apyroro (maricrepcr'rcoro) pinun nnrq oi ocnirn

cyvdcnufi rra KerlrHf

BI;IKOHAHH'

3

e

.ITAH

nzuloi oceiru 3a cueqi rnicrro

075

naqionanrHoro craHAapry nllrqoi ocsirn

t

KerHHr po:po6nena Ha ocuoni

enponeficbKoro coro3y.

O6cgr

rpe4zrin

C)rxe, pe

TC, po:uo.qin

ix

rvrix o6os's3Kosr,tvtn

i eu6ipKOBlIMI{

,dQ

MyJIbOBamB

perleH3oB oi

isaqis

3aoe3rreqlrTb rrrAroToBKy

M

KerI4Hry,.sxi Ha croro4Hi

Peuenrenr

floneqrroro Aepx( Hofo
yninepczrery

011091202a

Oco6yra nln

"&

Ha,ranuHrr eip4iny

t

yrp

liHnr

.{.B. Conoxa

