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Вступ 
 

Даний документ підготовлено спільною Робочою групою Української асоціації маркетингу та 

Всеукраїнської рекламної коаліції і. 

 

В документі містяться відомості про кваліфікаційні вимоги до фахівців з маркетингу. 

Кваліфікаційні вимоги слугують підвищенню та уніфікації стандартів маркетингової освіти, уніфікації 

вимог до фахівців при тестуванні, прийнятті на роботу, атестації. 

 

Таким чином отримуємо щонайменше 4 критичні маркетингові функції: 

- Маркетингова аналітика 

- Маркетингові комунікації 

- Управління брендом або товаром: цілеспрямування, організація, координація, контроль всіх 

маркетингових дій та рішень від маркетингових досліджень до маркетингових комунікацій щодо 

бренда (товару) 

- Ринкове управління підприємницькою діяльністю: цілеспрямування, організація, координація, 

контроль всіх маркетингових дій та рішень від маркетингових досліджень до маркетингових 

комунікацій щодо підприємства в цілому 

Кваліфікаційні вимоги є основою для визначення кваліфікації фахівця щодо спроможності обіймати 

певну посаду та виконувати відповідні завдання. 

 

Директор з маркетингу
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Таким чином передбачається потреба у наступних фахівцях: 

- Фахівець з маркетингових досліджень 

- Фахівець з маркетингової аналітики 

- Фахівець з управління брендом (бренд-менеджер) 

- Фахівець з управління товаром (продукт-менеджер) 

- Фахівець з маркетингових комунікацій (у тому числі за напрямами спеціалізації) 

- Фахівець зі стратегічного маркетингового управління 

 

В даному документі деталізовано кваліфікаційні вимоги з наступних спеціальностей: 

- Бренд-менеджер 

- Фахівець з маркетингових досліджень 

- Фахівець з маркетингових комунікацій 

 



 

Бренд-менеджмент 
 

Обов’язки: 
 

Бренд-менеджер управляє створенням, просуванням і продажем групи товарів певного бренда 

(або системи брендів – «груп-бренд-менеджер»). Бере участь у підготовці маркетингової стратегії 

підприємства та маркетингових програм. 

У випадку створення нового бренда. Приймає участь у визначенні стратегічного бачення та цілей 

бренда. Відповідає за формування стратегічної концепції (у тому числі – позиціонування) бренда. 

Організовує процес та відповідає за прийняття рішення щодо створення атрибутів бренда: ім’я, 

логотип/символ, слоган/стреплайн, герой, легенда, упакування продукту, звуковий супровід тощо). 

У випадку управління існуючим брендом. Вивчає особливості товару, що просувається під 

брендом, аналізує вимоги споживачів до товару на основі результатів маркетингових досліджень. 

Здійснює аналіз ринку, визначає цільові споживчі сегменти ринку для пропонування товару. Розробляє 

стратегію Інтегрованих маркетингових комунікацій для просування бренда на ринок – проведення 

рекламних кампаній, виставок, презентацій, PR-акцій, Інтернет-активності тощо – з урахуванням 

пропозицій функціональних підрозділів маркетингу. Бере участь в організації проведення презентацій 

бренду потенційним клієнтам та партнерам, тематичних семінарів (професійне консультування про 

споживчі властивості та якості товару). Бере участь у розробці цінової політики відносно товару, 

визначає умови продажу товарів під брендом (системи знижок і пільг окремим групам покупців). 

Прогнозує обсяги продажів. Складає бюджет бренда, здійснює розрахунок очікуваного прибутку і 

рентабельності з моменту впровадження бренда на ринок, визначає можливість збитків для 

підприємства на перших етапах просування бренда і розробляє пропозиції щодо їх мінімізації. 

Розробляє схеми збуту брендованого товару (від створення нових збутових підрозділів до реконструкції 

наявних каналів збуту). Організовує договірну роботу в підрозділі, що займається товаром (технології, 

виробництво тощо), веде облік платіжних операцій, аналізує оперативні дані про підсумки продажів. 

Координує представленість бренда/товара в місцях продажу. Спостерігає за брендом на ринку (ходом 

продажів брендованих товарів, попитом на них), визначає і аналізує ставлення споживачів до бренда. 

Виявляє незадовільні параметри товарів, вимоги покупців до товарів (що не враховані в товарі) і 

повідомляє про них конструкторським, технологічним та виробничим підрозділам для коректування 

товару, додання йому нових споживчих властивостей. Відстежує цінову політику і попит на бренди 

конкурентів, визначає позиції бренда щодо аналогічних або подібних брендів конкурентів та 

субститутів. Розробляє та впроваджує (спільно із департаментом управління персоналом) внутрішнє 

позиціонування бренда. Розробляє та практично реалізує заходи щодо найбільш раціонального 

використання виробничих потужностей. За необхідності бере участь у сертифікації брендованих 

товарів, у підготовці документів за експортно-імпортними операціями, у процесі ліцензування та 

квотування брендованих товарів, майна, транспортних засобів. На основі ринкових цілей підприємства 

та на підставі аналізу розробляє пропозиції щодо посилення бренда, репозиціонування, ребрендингу, 

релончу (перезапуску), консолідації та ліквідації бренда.  

У випадку відсутності інших функціональних відповідальних. Відповідає за організацію процесу 

пошуку та відбору підрядників – агенцій з маркетингових досліджень, бренд-консалтингових агенцій, 

креативних, дизайнерських агенцій, рекламних агенцій, медіа-агенцій, промо-агенцій, PR-агенцій, BTL-

агенцій, Інтернет-агенцій (SEO, SMM тощо), Digital-агенцій, event-агенції, агенції прямого маркетингу 

тощо. Відповідає за організацію партнерської співпраці (ко-брендинг). Відповідає за пряму співпрацю із 

мас-медіа, благодійними організаціями та іншими партнерами. 

Координує і контролює роботу підлеглих працівників. Готує звіти керівництву підприємства про 

виконану роботу. Виконує інші суміжні обов'язки по просуванню і продажу бренда та товарів під 

брендом. 

 

У відповідності до вимог бренд-менеджер повинен мати високий рівень професійної підготовки, 

володіти знаннями основ економіки, управління, основних бізнес-процесів мати широку ерудицію, 

бачити перспективи економічного розвитку, виявляти якості підприємництва та ініціативності, 

відповідального ставлення до праці. 



У відповідності з рівнем підготовки бренд-менеджер повинен мати глибоку наукову та фахову 

підготовку, мати добрі знання з інфраструктури товарного ринку, товарознавства, маркетингової 

цінової політики, маркетингової товарної політики, міжнародного маркетингу, промислового 

маркетингу, логістики, маркетингової політики комунікацій, маркетингових досліджень, фінансового 

менеджменту, організації виробництва, інфосистем маркетингу, економіки та організації 

посередницьких підприємств, матеріально-технічного постачання підприємств; бачити перспективи 

залучення інвестицій у розвиток підприємств, організацій і установ різних форм власності; бачити 

можливості розвитку спільного підприємництва з іноземними партнерами; прогнозувати розвиток 

економічних стосунків на внутрішньому та зовнішньому ринках; виявляти якості підприємництва та 

ініціативності; сприяти підвищенню ефективності економічної діяльності підприємств, організацій і 

установ різних форм власності. 

 

 

Вимоги до знань та умінь 
 

Загальні економічні знання 

 

1. Знати закони та нормативні правові документи, що регламентують здійснення 

підприємницької і комерційної діяльності: укази, розпорядження Верховної Ради, 

Президента, Кабінету Міністрів України, накази керуючих органів, а також нормативні й 

інструктивні документи та матеріали, методичні матеріали; економіку й організацію 

виробництва, митне регулювання, валютне регулювання, податкову систему. 

2. Знати основи технології та організації виробництва, правила експлуатації електронно-

обчислювальної техніки..  

3. Знати основи ринкової економіки, підприємництва й основи ведення бізнесу, 

закономірності розвитку ринку і формування попиту на товари, теорію менеджменту, 

макро- і мікроекономіки, ділового адміністрування.  

4. Засвоювати нові знання в галузі економіки, маркетингу, менеджменту, прогресивні 

інформаційні технології та телекомунікаційні засоби, інновації в інших галузях народного 

господарства 

5. Вміти аналізувати сучасні економічні процеси 

6. Знати закономірності розвитку ринку і формування попиту на товари 

7. Знати теорію менеджменту, макро- і мікроекономіки, ділового адміністрування  

8. Знати основи організації виробництва та управління бізнесом 

9. Знати принципи бізнес-планування 

10. Знати кон'юнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування. 

11. Знати закономірності та тенденції формування потреб населення 

12. Знати методи прогнозування попиту 

13. Знати методи економічного та статистичного аналізу 

14. Знати основи психології, медіації, дизайну, копірайтингу 

15. Знати систему показників внутрішньо- та зовнішньоторговельного обороту 

16. Знати принципи ціноутворення у міжнародній торгівлі 

17. Знати державну та міжнародну системи класифікації товарів та послуг 

18. Знати стандарти сертифікації товарів та послуг 

19. Вміти аналізувати становище підприємства або товару на ринку 

20. Вміти розібратися з основними технологічними етапами виробництва 

 

Стратегічне управління 

 

1. Знати основи, принципи та моделі сучасного стратегічного управління підприємницькою 

діяльністю. 

2. Знати основи, принципи та моделі стратегічного маркетингу. 

 



 

 

Базовий маркетинг 

 

1. Знати основи маркетингу (концепцію маркетингу, основи керування маркетингом, 

способи і напрямки дослідження ринку). 

2. Знати світову та вітчизняну історію реклами та маркетингу 

3. Знати і вміти застосовувати сучасні концепції маркетингу, маркетинг-мікс. 

4. Знати основи і типи сегментування ринку 

 

Внутрішній маркетинг 

 

1. Володіти знаннями щодо підходів до внутрішнього позиціонування брендів на основі 

стратегічного ринкового позиціонування. 

2. Вміти розробити і реалізувати внутрішні комунікації бренда на співробітників 

підприємства, партнерів, акціонерів. 

3. Знати основи управління персоналом. 

 

Маркетингова аналітика 

 

1. Мати навики проведення маркетингової аналітики, зокрема вміння проводити аналіз 

кон’юнктури ринка, здійснювати аналіз ринку, визначати цільові споживчі сегменти 

ринку для пропозиції продукту.  

2. Вміння здійснювати постійний моніторинг становища бренду на локальному та 

міжнародному ринку; відслідковувати маркетингові активності конкурентів.  

3. Вміння виявляти незадовільні параметри продукту, вимоги покупців до брендованого 

товару, що не враховані в ньому, та повідомляти про них конструкторським, 

технологічним, виробничим підрозділам для коректування товару, додання йому нових 

споживчих властивостей.  

4. Володіти методами прогнозування змін в тенденціях ринкового попиту. 

5. Вміти аналізувати потреби та поведінку споживачів на окремих сегментах ринку 

6. Вміти оцінювати конкурентоспроможність товарів та брендів 

7. Вміти визначати параметри якості товарів, їх відповідність документації та законодавству  

8. Вміти оптимізувати товарний асортимент 

9. Вміти аналізувати та обґрунтовувати цінову політику підприємства 

10. Вміти надавати рекомендації з рекламної політики 

11. Володіти навичками обробки даних, побудови аналітичних таблиць 

12. Вміти планувати маркетингові дослідження, складати бюджет, вибірку 

13. Вивчати результати ринкових досліджень 

14. Вміти обрати маркетингову дослідницьку агенцію, поставити завдання на проведення 

досліджень, оцінити достовірність та точність результатів дослідження. 

 

Товарно-ринкова стратегія 

 

1. Вміти розробити та впровадити товарно-ринкову стратегію.  

2. Володіти повною інформацією щодо асортименту, класифікації, характеристик і 

призначення товарів.  

3. Знати принципи сегментації та вибору цільових ринкових сегментів, вікон або ніш; 

методи аналізу рівня якості та конкурентоспроможності товару з метою розробки 

пропозицій щодо їх підвищення; стратегію якості продукту.   

4. Знати процес процес розробки нового товару, втілення ідеї нового товару/бренду на 

ринку; вміти генерувати та розвивати ідеї, концепції та пропозиції щодо товару/бренду та 

маркетингової комунікації.  

5. Виявляти та оцінювати можливості товару.  

6. Розробляти, запускати у виробництво та оцінювати ефективність нових товарів та 

інноваційних покращень вже існуючих товарів. 



 

Бренд-стратегія 

 

1. Вміти сформувати цілі бренду в контексті цілей бізнесу та маркетингових цілей. 

2. Вміти розробити та втілити бренд-стратегію.  

3. Управляти портфелем (системою) брендів, створювати архітектуру бренду.  

4. Знати основи побудови бренду: від стратегічної концепції бренда до атрибутів бренда.  

5. Вміти виявляти можливості для розширення бренду, здійснювати зонтичне розширення 

бренду.  

6. Визначати прибутковість бренду, вимірювати та відслідковувати ефективність бренду 

(споживчу цінність бренду) 

7. Вміти вимірювати та відслідковувати ефективність бренду (споживчий капітал бренду) 

8. Вміти коригувати бренд-стратегію на підставі результатів досліджень або зміни ринкових 

цілей. Вміти сформувати і реалізувати стратегію посилення бренда, репозиціонування, 

ребрендингу, релончу (перезапуску), консолідації та ліквідації бренда 

 

Маркетинг взаємовідносин 

 

1. Знати принципи маркетингу взаємовідносин.  

2. Вміти управляти стосунками зі споживачами від формування стратегії маркетингу 

взаємовідносин до впровадження CRM.  

3. Вміти формувати та впроваджувати програми лояльності.  

4. Вміти налагоджувати зв'язки з творчими та іншими типами партнерів. 

 

Інтегровані маркетингові комунікації (ІМК) 

 

1. Знати основи реклами, форми і методи ведення рекламних кампаній, основи та принципи 

PR-технологій, Інтернет-просування та інших технологій маркетингових комунікацій.  

2. Організовувати проведення презентацій компанії та бренду.  

3. Розробляти стратегію просування бренда на ринок з урахуванням пропозицій підрозділів 

маркетингу та реклами з проведення рекламних кампаній, виставок, презентацій, інших 

PR-акцій.  

4. Контролювати виконання маркетингового бюджету. 

5. Здійснювати стратегію інтегрованих маркетингових комунікацій, процес планування 

інтегрованих маркетингових комунікацій.  

6. Вміти ставити задачі (розробляти бріфи) для маркетингових агенцій.  

7. Володіти інструментами маркетингових комунікацій, рекламування, стимулювання 

споживачів.  

8. Розробляти концепцію упакування продукту.  

9. Володіти знаннями щодо Інтернет- та цифрового маркетингу.  

10. Знати основи та засоби медіа-планування.  

11. Управляти посередниками у процесі інтегрованих маркетингових комунікацій. 

12. Визначати ефективність ІМК (прогнозування та оцінка ефективності) 

13. Вміти орієнтуватися у сучасному мистецтві, тенденціях в графічних, візуальних та 

вербальних комунікацій.  

14. Знати законодавство про рекламу, захист прав споживачів, захист авторських та суміжних 

прав 

15. Вміти організовувати рекламну діяльність 

16. Брати участь у розробленні рекламних проектів, акцій, шоу, презентацій 

17. Контролювати розробку елементів рекламної кампанії  

18. Контролювати проведення рекламної кампанії 

19. Вміти розробляти комунікаційну стратегію 

20. Вміти узгоджувати стратегію розвитку та план рекламної кампанії, формувати медіа-план 

21. Генерувати та розвивати ідеї, концепції 

22. Вміти розробляти атрибути торгової марки в межах концепції бренда 

23. Вміти розробляти стратегію просування бренда  



24. Вміти контролювати маркетинговий бюджет 

25. Володіти інструментами маркетингових комунікацій, рекламування, стимулювання 

споживачів 

26. Вміти розробляти концепцію упакування продукту 

27. Вміти управляти посередниками у процесі інтегрованих маркетингових комунікацій 

 

 

Ціноутворення 

 

 

1. Знати принципи ціноутворення, методи ціноутворення, стратегію і тактику ціноутворення. 

2. Вміти розробити цінову політику бренда, визначати умови продажу брендованих товарів: 

системи знижок і пільг окремим групам покупців. 

 

 

Категорійне управління 

 

1. Знати принципи категорійного управління.  

2. Вміти координувати мерчандайзинг бренда.  

3. Вміти управляти постачанням.  

 

Збутова політика 

 

1. Вміти координувати збутову політику.  

2. Знати психологію і принципи продаж, етику ділового спілкування, правила встановлення 

ділових контактів.  

3. Вміти надавати інформаційно-аналітичну підтримку менеджерам комерційного відділу: 

підготовляти регулярні звіти про стан ринку.  

4. Вміти прогнозувати обсяги продажів.  

5. Вміти розробляти схеми збуту брендованого товару: від створення нових збутових 

підрозділів до реконструкції наявних каналів збуту.  

6. Вміти розробляти та впроваджувати стратегії продажу та трейд-маркетингу.  

7. Вміти планувати обслуговування покупців та стимулювання збуту. 

 

Фінанси маркетингу 

 

1. Володіти інформацією щодо принципів фінансування маркетингу.  

2. Вміти складати бюджет бренда, здійснювати розрахунок очікуваного прибутку і 

рентабельності з моменту впровадження бренда на ринок, визначати можливість збитків 

для підприємства на перших етапах просування продукту і розробляти пропозиції щодо їх 

мінімізації. 

3. Вміти складати бюджет Інтегрованих маркетингових комунікацій або окремих заходів, 

оцінювати очікувану та результуючу ефективність інвестицій в ІМК, оптимізувати 

бюджет. 

4. Знати основи фінансів, бухгалтерського обліку. 

 

Методика ведення бізнесу 

 

1. Знати методику ведення бізнесу, основи загального управління бізнесом, принципи 

бізнес-планування.  

2. Вміти здійснювати аналіз бізнес-ситуації.  

3. Знати методи та принципи бюджетування та фінансового прогнозування.  

4. Вміти планувати дії та реагувати на непередбачені обставини.  

5. Володіти навиками управління проектами (проджект-менеджмента). 

 



Загальні знання 

 

1. Володіти іноземною мовою на рівні не нижчому за Intermediate. 

2. Знати основи психології, в тому числі психологію споживання, психотипи споживачів. 

3. Знати основ соціології, політології. 

4. Знати історію України та світову історію. 

5. Знати основи життєбезпеки і охорони праці, правила експлуатації електронної техніки. 

 



 

Маркетингові дослідження 
 

Директор з маркетингу
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Обов’язки 
 

 Бере участь у розробці маркетингової політики. Складає маркетингові плани на короткострокову 

перспективу. Бере участь у підготовці бізнес-планів. Бере участь в опрацюванні маркетингової стратегії; 

вивчає цільовий ринок, споживачів, їх мотивації та тенденції розвитку попиту.  

 Досліджує фактори, що впливають на збут, аналізує результати збутової політики . Бере участь 

у розробці заходів стимулювання збуту. Здійснює моніторинг та аналізує діяльність конкурентів. 

 Готує пропозиції щодо підвищення якості та покращання споживчих властивостей товарів чи 

послуг із урахуванням соціально-демографічних характеристик різних груп споживачів, динаміки їх 

прибутків, необхідних ресурсів і витрат тощо. Готує пропозиції щодо змін і розвитку товарного 

асортименту.  

 Готує базові дані для маркетингового аналізу. Обґрунтовує інструментарій маркетингового 

дослідження; складає маркетингові брифи; складає креативні брифи; бере участь у підготовці медіа – 

планів. Аналізує комплекс маркетингових комунікацій; бере участь у підготовці планів розвитку 

інтегрованих маркетингових комунікацій. Бере участь у підготовці планів рекламної кампанії.  

 Досліджує канали розподілу; бере участь у розробці схем постачання товару до кінцевого 

споживача. Тестує торговельні марки, аналізує етапи їхнього життєвого циклу. Бере участь у розробці 

карт позиціонування брендів.  

 Бере участь у складанні аналітичних звітів за результатами діяльності підприємства та його 

підрозділів 

 

 

 

 

Вимоги до знань та умінь 
 

Загальні економічні знання 

 



1. Знати закони та нормативні правові документи, що регламентують здійснення 

підприємницької діяльності.  

2. Знати основи ринкової економіки, підприємництва й основи ведення бізнесу, 

закономірності розвитку ринку і формування попиту на товари, теорію менеджменту, 

макро- і мікроекономіки, ділового адміністрування.  

3. Засвоювати нові знання в галузі економіки, маркетингу, менеджменту, прогресивні 

інформаційні технології та телекомунікаційні засоби, інновації в інших галузях народного 

господарства. 

4. Вміти аналізувати сучасні економічні процеси. 

5. Повинен знати закони, постанови, укази, розпорядження Верховної Ради, Президента, 

Кабінету Міністрів України, накази керуючих органів, а також нормативні й інструктивні 

документи та матеріали, методичні матеріали; економіку й організацію виробництва, 

митне регулювання, валютне регулювання, податкову систему, основи технології та 

організації виробництва, засоби економічних досліджень, правила експлуатації 

електронно-обчислювальної техніки. 

6. Фахівець з маркетингових досліджень повинен знати: 

1. Нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування 

підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих 

товарів. 

2. Правила застосування штрих-кодів та сучасних комп'ютерних технологій при 

дослідженнях товарного ринку, порядок проведення оптово-промислових ярмарків. 

3. Кон'юнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування. 

4. Джерела інформації про торговельну кон'юнктуру, закономірності та тенденції 

формування потреб населення, методи прогнозування попиту на окремі групи 

товарів. 

5. Принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення 

потреб споживачів. 

6. Тенденції розвитку моди, чинні стандарти та технічні умови на товари споживчого 

призначення. 

7. Методи економічного та статистичного аналізу. 

8. Основи державної регуляторної, митної, тарифної, податкової політики. 

9. Методи прогнозування економічних та соціальних процесів. 

10. Основи міжнародної статистики, державну статистичну звітність. 

11. Систему показників внутрішньо- та зовнішньоторговельного обороту. 

12. Державну та міжнародну системи класифікації товарів та послуг. 

13. Категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо 

сертифікації товарів та послуг у торгівлі, методику та методи визначення 

ефективності маркетингової діяльності. 

 

Базовий маркетинг 

 

1. Знати основи маркетингу (основні принципі та концепцію маркетингу, сучасні теорії маркетингу, 

основи керування маркетингом, способи і напрямки дослідження ринку).  

2. Знати сучасні концепції маркетингу, маркетинг-мікс. 

3. Знати основи формування цінової політики, товарної політики, рекламних кампаній. Мати 

основні знання з логістики. 

4. Знати основи і типи сегментування ринку 

 

Маркетингова аналітика 

 

1. Мати основні знання щодо методик в маркетингових дослідженнях. Знати статистику та методи 

обробки даних. Знати стандарти якості маркетингових досліджень. 

2. Вміти проводити комплексне дослідження внутрішнього та зовнішнього ринків товарів та 

послуг. 

3. Вміти вивчати та аналізувати становище підприємства або товару на ринку. 



4. Вміти комплексно аналізувати потреби споживачів та їх поведінку на окремих сегментах ринку, 

оцінювати вплив соціальних та демографічних факторів на стан ринку. 

5. Вміти оцінювати конкурентоспроможність товарів та послуг і розробляти пропозиції щодо 

підвищення їх рівня та оптимізації товарного асортименту. 

6. Вміти вносити пропозиції та корективи в асортиментний перелік товарів та послуг з урахуванням 

особливостей різних сегментів ринку. 

7. Визначати споживчі, технічні, експлуатаційні, екологічні, естетичні та інші параметри якості 

товарів та їх відповідність нормативно-технічній документації, договорам, чинному 

законодавству та іншим вимогам. 

8. Обирати методи моделювання розвитку ринкових ситуацій з конкретних проблем. 

9. Аналізувати та обгрунтовувати цінову політику підприємства, розробляти рекомендації з 

рекламної політики, сприяння продажу товарів. 

10. Готувати періодичні аналітичні огляди про товарні ринки та позицію підприємства на них. 

11. Розробляти короткострокові та довгострокові прогнози щодо товарної політики підприємства. 

12. Організувати та планувати діяльність з отримання інформації про стан і перспективи розвитку 

попиту та пропозиції. 

13. Володіти якісними та кількісними методами дослідження. Володіти навичками обробки даних, 

побудови аналітичних таблиць 

14. Володіти навичками здійснення кореляційного та регресійного аналізу для сегментування ринку 

за різними ознаками і визначення можливостей нового товару; 

15. Володіти дослідницькими методиками оцінки споживчого капіталу брендів, визначення резервів 

розвитку. 

16. Володіти методами планування маркетингових досліджень, складання бюджету, вибірки. 

17. Обробляти дані медіадосліджень і формувати регулярні звіти. 

18. Вирішувати разові дослідницькі завдання.  

19. Займатися систематичним збором і аналізом соціологічної інформації.  

20. Організовувати і контролювати проведення спеціальних досліджень аудиторії спільно із 

зовнішніми дослідницькими компаніями.  

21. Контролювати дотримання договірних зобов'язань з дослідницькими компаніями. 

22. Володіти методами прогнозування змін в тенденціях ринкового попиту. 

23. Вміти обрати маркетингову дослідницьку агенцію, поставити завдання на проведення 

досліджень, оцінити достовірність та точність результатів дослідження. 

24. Мати навички організації польових робіт та модерації фокус-груп. 

25. Вміти працювати у спеціальних програмах (SPSS, Statistica тощо). 

 

Особливі вимоги до знань та умінь фахівця з маркетингових досліджень: 

 
1. Знати систему маркетингових досліджень, етапи проведення. 

2. Знати основний інструментарій маркетингового дослідження  

3. Знати Стандарти якості маркетингових досліджень СОУ 91.12.0 21708654 001 2002, Керівництва 

та Директиви ESOMAR. 

4. Знати та вміти застосовувати статистичні методи кількісного аналізу даних в маркетингових 

дослідженнях 

Типові задачі статистичного аналізу даних в маркетингових дослідженнях. Задачі, що 

розв’язуються математичною та прикладною статистикою. Два піходи до інтерпретації і 

кількісного аналізу даних: ймовірносно-статистичний та логіко-алгебраїчний. Ймовірносно-

статистичні методи аналізу даних: поняття статистичного ансамблю та їх границі застосування.  

5. Знати базові поняття статистики.  

Генеральна сукупність. Вибірка. Теоретична та вибіркова функція розподілу. Числові 

характеристики розподілу (середнє, дисперсія, квантіль, и т.п.). Поняття статистичної стійкості 

(закон великих чисел). Нормальний розподіл. Поняття асимптотичної нормальності (Центральна 

гранична теорема теорії ймовірностей). Розподіли, що часто зустрічаються в практиці 

статистичних досліджень (нормальний, хі-квадрат, Ст’юдента, Фішера і т.п.) и їх табулювання. 

Параметри розподілу генеральної сукупності. Точкові оцінки параметрів. Незсувність, 

конзистентність, ефективність оцінки.  Інтервальні оцінки. Довірча ймовірність. Статистичні 

гіпотези. Критична область, критичне значення, рівень значущості критерія. Помилки 1-ого та 2-



ого роду. Ефективність критерію. Поняття «рівень значущості, що спостерігається», яке 

застосовується в SPSS.  

Параметричні критерії у випадку метричних шкал. Перевірка рівності середніх і дисперсій двух 

нормально розподілених генеральних сукупностей. Перевірка рівності часток ознак двух 

генеральних сукупностей.  

Непараметричні критерії. Біноміальні критерії для незалежних выбірок. Критерій хі-квадрат. 

Критерій «до-після» для зв’язаних вибірок.  

6. Знати види статистичного спостереження та дизайн ймовірнісної вибірки. 

Види статистичного спостереження: суцільне, несуцільне. Відмінність понять цільової аудиторії 

від обстежуваної аудиторії. Види суцільного спостереження. Сутність вибіркового методу. 

Поняття репрезентативності вибірки. Випадкові та невипадкові (non-probability sampling) методи 

відбору. Ймовірносні вибірки: проста випадкова, систематична, пропорційна і непропорційна 

стратифікована, гніздова (кластерна) и багатоступенева. Невипадкові вибірки. Переваги і 

недоліки різник форматів вибірок. Ситуації застосування різних типів відбору. 

  Об’єм вибірки. Помилка вибірки. Формули для визначення об’єму вибірки. Поняття ефективного 

розміру вибірки. Оцінка помилки стратифікованої вибірки. Поняття дизайн-ефекту і його 

обчислення.  

7. Вміти збирати і підготовлювати статистичних даних. 

 Відбір сукупності одиниць статистичного дослідження.  

Вимірювання і шкалювання: основні типи шкал, припустимі операції, порівняльне і 

непорівняльне шкалювання. Відбір показників, вибір шкал, розробка програми статистичного 

спостереженя. Статистичне зведення та групування. Статистичні таблиці. Основні правила 

складання таблиць. Таблиці сполучення ознак (перехресні таблиці).  

Основні етапи кількісного аналізу в маркетингових дослідженнях. 

8. Вміти здійснювати первинну статистичну обробку даних 

Описова статистика. Графічне зображення даних: гістограма, полігон, емпірична крива 

розподілу, діаграма накопичених частот, кумулята. Представлення та візуалізація даних в SPSS.  

Перевірка нормальності розподілу. 

9. Вміти проводити статистичний аналіз залежностей. 

Задачі дослідження залежностей в маркетингових дослідженнях. Кореляційний аналіз. 

Регресійний аналіз. Коефіцієнт парної кореляції та його зміст. Частинний коефіцієнт кореляції та 

його зміст. Множинна лінійна регресія та її зміст. Ефект мультіколінеарності.   

Нелінійна регресія. Вибір функції регресії. Коефіцієнт детермінації та його зміст. Інтерпретація 

відповідних обчислень в SPSS. 

Аналіз рангових кореляцій. Аналіз експертних оцінок. Коефіцієнт узгодження експертних оцінок 

(коефіцієнт конкордації). 

10. Вміти аналізувати часові ряди і прогнозування 

Зіставленість в рядах динаміки. Статистичні показники динаміки соціально-економічних явищ. 

Середні показники в рядах динаміки. Тренд, як основна тенденція розвитку. Сезонні коливання. 

Прогнозування в рядах динаміки. 

11. Знати статистичні методи класифікації об’єктів та ознак. 

Класифікаційні задачі у маркетингу. Принципи кластерного аналізу. Методи і алгоритми 

кластерного аналізу. 

Інтерпретація результатів обчислень в SPSS. 

12. Знати способи зниження розмірності простру ознак та відбору найбільш інформативних 

показників. 

 Метод головних компонент, факторний аналіз. 

 Зміст метода головних компонент. Проблеми інтерпретації головних компонент. Критерій 

інформативності метода головних компонент (виділення набору найбільш інформативних 

показників). Зміст факторного аналізу. Обертання простору факторів.  

 Зниження розмірності простору ознак (до одного) за допомогою інтегрального показника. 

Недоліки інтегрального підходу. Побудова інтегрального показника за допомогою експертно-

статистичного методу. 

 Зміст методу багатовимірного шкалювання. Області застосування метричного і неметричного 

шкалювання.  

 Інтерпретація результатів в SPSS. 



13.  Знати економічні індекси 

Індивідуальні та загальні індекси. Агрегатна форма загального індекса: індекси кількісних і 

якісних величин. Взаємозв’язок важливіших індексів. Середньозважена форма загального 

індексу. Системи індексів з постійними і змінними вагами. Індекси середніх величин. 

Територіальні індекси. Індекси-дефлятори. 

 

Бренд-стратегія 

 

1. Вимірювати та відслідковувати ефективність бренду (споживчий капітал бренду). Мати основи 

знань з управління якістю. Знання системи УкрСепро, ISO. 

2. Вміти писати брифи (завдання на проведення маркетингових досліджень) та дослідницькі 

пропозиції.  

   

Маркетинг взаємовідносин 

 

1. Знати принципи маркетингу взаємовідносин.  

2. Організовувати проведення презентацій результатів дослідження.  

 

Фінанси маркетингу 

 

1. Володіти інформацією щодо принципів фінансування маркетингу. 

2. Вміти складати та оптимізувати бюджет на проведення маркетингових досліджень Мати навички 

бюджетування, складати маркетингові бюджети у спеціальних програмах або адаптованій 

програмі 1С. 

3. Знати фінанси, основи бухгалтерського обліку. 

4. Мати навички аналізу фінансової звітності підприємства (звіту продаж, звіт про фінансові 

результати, звіт про рух грошових коштів, балансовий звіт та модель банкрутства, фінансовий 

ліверідж). Мати навички роботи на фондовому ринку. 

 

Методика ведення бізнесу 

 

1. Знати методику ведення бізнесу, основи загального управління бізнесом, принципи 

бізнес-планування.  

2. Вміти здійснювати аналіз бізнес-ситуації.  

3. Знати методи та принципи бюджетування та фінансового прогнозування.  

4. Вміти планувати дії та реагувати на непередбачені обставини.  

5. Володіти навиками управління проектами (проджект-менеджмента). 

6. Вміти розібратися з основними технологічними етапами виробництва  

 

Загальні знання 

 

1. Володіти іноземною мовою на рівні не нижчому за Intermediate. 

2. Знати основи психології, в тому числі психологію споживання, психотипи споживачів. 

3. Знати основ соціології, політології. 

4. Знати історію України та світову історію. 

5. Знати основи життєбезпеки і охорони праці, правила експлуатації електронної техніки. 

 

 



 

Маркетингові комунікації 
 

Директор з маркетингу
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Вимоги до знань та умінь 
 

 

Загальні економічні знання 

 

1. Знати закони та нормативні правові документи, що регламентують здійснення 

підприємницької і комерційної діяльності: укази, розпорядження Верховної Ради, 

Президента, Кабінету Міністрів України, накази керуючих органів, а також нормативні й 

інструктивні документи та матеріали, методичні матеріали; економіку й організацію 

виробництва, митне регулювання, валютне регулювання, податкову систему. 

2. Знати основи ринкової економіки, підприємництва й основи ведення бізнесу, 

закономірності розвитку ринку і формування попиту на товари, теорію менеджменту, 

макро- і мікроекономіки, ділового адміністрування.  

3. Вміти засвоювати нові знання в галузі економіки, маркетингу, менеджменту, прогресивні 

інформаційні технології та телекомунікаційні засоби, інновації в інших галузях народного 

господарства 

4. Вміти аналізувати сучасні економічні процеси 

5. Знати закономірності розвитку ринку і формування попиту на товари 

6. Знати теорію менеджменту, макро- і мікроекономіки, ділового адміністрування  

7. Знати основи організації виробництва та управління бізнесом 

8. Знати принципи бізнес-планування 

9. Знати закономірності та тенденції формування потреб населення 

10. Знати методи економічного та статистичного аналізу 

11. Знати основи дизайну, копірайтингу.  

 

 

Стратегічне управління 

 



1. Знати основи, принципи та моделі сучасного стратегічного управління підприємницькою 

діяльністю. 

2. Знати основи, принципи та моделі стратегічного маркетингу. 

 

Базовий маркетинг 

 

1. Знати основи маркетингу (концепцію маркетингу, основи керування маркетингом, 

способи і напрямки дослідження ринку). 

2. Знати світову та вітчизняну історію реклами та маркетингу 

3. Знати сучасні концепції маркетингу, маркетинг-мікс. 

4. Знати основи і типи сегментування ринку. 

 

Внутрішній маркетинг 

 

1. Володіти знаннями щодо підходів до внутрішнього позиціонування брендів на основі 

стратегічного ринкового позиціонування. 

2. Вміти розробити і реалізувати внутрішні комунікації бренда на співробітників 

підприємства, партнерів, акціонерів. 

 

Маркетингова аналітика 

 

1. Знати сучасні засоби оброблення інформації. 

2. Вміти здійснювати аналітичну роботу, спрямовану на створення стратегії і тактики 

маркетингових комунікацій, сприяти його визначенню та просуванню на ринку товарів і 

послуг. 

3. Вивчати результати ринкових досліджень, що стосуються просування товарів, на підставі 

яких розробляти довготермінову комунікаційну стратегію. 

4. Вміти аналізувати потреби та поведінку клієнтів та цільових аудиторій. 

5. Вміти оцінювати конкурентоспроможність товарів та брендів 

6. Вміти аналізувати соціальні тенденції. 

 

Товарно-ринкова стратегія 

 

1. Знати вимоги потенційних покупців (замовників) до продукції та послуг. 

2. Знати принципи сегментації та вибору цільових ринкових сегментів, вікон або ніш; 

методи аналізу рівня якості та конкурентоспроможності товару з метою розробки 

пропозицій щодо їх підвищення; стратегію якості продукту.  

3. Знати процес процес розробки нового товару, втілення ідеї нового товару/бренду на 

ринку; вміти генерувати та розвивати ідеї, концепції та пропозиції щодо товару/бренду та 

маркетингової комунікації.  

 

Бренд-стратегія 

 

1. Знати основи побудови бренду. 

2. Здійснювати (організовувати) розробку атрибутів торгової марки, що відповідають 

концепції бренда, враховуючи споживацькі вподобання та смаки, етику та ментальність. 

 

Маркетинг взаємовідносин 

 

1. Знати принципи маркетингу взаємовідносин.  

2. Вміти управляти стосунками зі споживачами від формування стратегії маркетингу 

взаємовідносин до впровадження CRM.  

3. Вміти формувати та впроваджувати програми лояльності.  

4. Вміти налагоджувати зв'язки з творчими партнерами, партнерами зі збору необхідної 

інформації з метою вдосконалення роботи із засобами комунікації та іншими типами 

партнерів. 



 

Інтегровані маркетингові комунікації 

 

1. Знати основи реклами, форми і методи ведення рекламних кампаній, основи та принципи 

PR-технологій, Інтернет-просування, промо, события, спонсорство та інших технологій 

маркетингових комунікацій.  

2. Організовувати проведення презентацій компанії та бренду. 

3. Розробляти стратегію просування бренда на ринок з урахуванням пропозицій підрозділів 

маркетингу та реклами з проведення рекламних кампаній, виставок, презентацій, інших 

PR-акцій.  

4. Контролювати виконання бюджету на маркетингові комунікації. 

5. Здійснювати стратегію інтегрованих маркетингових комунікацій, процес планування 

інтегрованих маркетингових комунікацій.  

6. Вміти розробляти завдання для партнерів (бриф).  

7. Володіти інструментами маркетингових комунікацій, рекламування, стимулювання 

споживачів.  

8. Володіти знаннями щодо Інтернет- та цифрового маркетингу.  

9. Знати основи та засоби медіа-планування.  

10. Управляти посередниками у процесі інтегрованих маркетингових комунікацій. 

11. Визначати ефективність ІМК (прогнозування та оцінка ефективності) 

12. Вміти орієнтуватися у сучасному мистецтві, тенденціях в графічних, візуальних та 

вербальних комунікацій. 

13. Знати законодавство про рекламу, захист прав споживачів, захист авторських та суміжних 

прав, законодавство про ЗМІ, закон про мови. 

14. Знати основи та засоби медіа-планування. 

15. Знати принципи та процедури медіа-баїнгу та розміщення комунікаційних звернень на 

медіа-носіях. 

16. Знати технологічні вимоги до підготовки та виготовлення реклами. 

17. Знати форми та методи співпраці із засобами масової інформації, знати та вміти 

застосовувати рейтинги ЗМІ. 

18. Знати новітні рекламні технології 

19. Володіти знаннями щодо цифрового (зокрема, Інтернет-) маркетингу, маркетингу 

взаємовідносин (CRM), BTL та інші види й канали ІМК. 

20. Знати передовий вітчизняний та світовий досвід рекламної творчості 

21. Забезпечувати розробку комунікаційної стратегії, елементами якої є рекламний об’єкт. 

22. Визначати роль і місце основних елементів комунікацій, а саме: реклами, стимулювання 

збуту, зв’язків із громадськістю, виставкової діяльності, організації рекламної діяльності 

тощо. 

23. Формувати основні заходи в рамках здійснення цих форм комунікацій та визначає 

відповідні напрями їх реалізації. 

24. Забезпечувати організацію рекламної діяльності, проводити переговори щодо виявлення 

напряму розвитку та масштабності рекламної кампанії для просування рекламного об’єкта 

на внутрішньому та зовнішньому ринках товарів і послуг. 

25. Контролювати проведення рекламної кампанії в засобах масової інформації та інших 

каналах комунікацій протягом всього періоду її проведення. 

26. Вносити пропозиції, доцільні зміни та доповнення під час проведення рекламної кампанії. 

27. Брати участь у розробленні рекламних проектів, акцій, шоу, презентацій. 

28. Керувати процесом інформаційного та емоційного наповнення рекламної комунікації в 

творчій групі. 

29. Здійснювати контроль за розробкою всіх елементів рекламної кампанії спільно з іншими 

творчими працівниками рекламної галузі. 

 

Збутова політика 

 

1. Вміти координувати збутову політику та політику просування на стратегічному і 

операційному рівнях. 



2. Знати види каналів збуту, структуру роздрібної торгівлі, основи управління дистрибуцією. 

3. Знати сучасні світові та вітчизняні тенденції та умови роботи дистрибуцій них і 

роздрібних мереж. 

 

Фінанси маркетингу 

 

1. Знати інформацію щодо принципів фінансування маркетингу.  

2. Вміти складати бюджет Інтегрованих маркетингових комунікацій або окремих заходів, 

оцінювати очікувану та результуючу ефективність інвестицій в ІМК, оптимізувати 

бюджет. 

3. Знати основи фінансів, бухгалтерського обліку. 

 

Методика ведення бізнесу 

 

1. Знати методику ведення бізнесу, основи загального управління бізнесом, принципи 

бізнес-планування.  

2. Вміти здійснювати аналіз бізнес-ситуації.  

3. Знати методи та принципи бюджетування та прогнозування 

4. Вміти планувати дії та реагувати на непередбачені обставини.  

5. Вміти управляти проектами (проджект-менеджмент). 

 

Загальні знання 

 

1. Володіти іноземною мовою на рівні не нижчому за Intermediate. 

2. Знати основи психології, в тому числі психологію споживання, психотипи споживачів. 

3. Знати основ соціології, політології. 

4. Знати історію України та світову історію. 

5. Знати основи життєбезпеки і охорони праці, правила експлуатації електронної техніки. 

 

 

Особливі вимоги до знань та умінь фахівців за спеціалізаціями: 
 

Фахівець з медіа-планування 
 

Загальні знання з медіа-планування 

 

1. Знати роль медіа стратегії / медіа рекламної активності в маркетингу 

2. Вміти чітко ставити задачі медіа агенції (бріф) 

3. Знати релевантність різних типів медіа стартегії маркетинг та комерційним задачам 

4. Вміти аналізувати запропоновану медіа стратегію на відповідність маркетинговим та 

комунікаційним задачам 

5. Знати функції та ролі медіа каналів 

6. Вміти аналізувати ефективності запропонованого медіа плану  

7. Знати мультимедійну / моно медійну стратегії просування бренду 

8. Вміти розуміти медіа ринок 

9. Знати медіа ринок України, його порівняння з іншими країнами 

10. Вміти контролювати роботу медіа агентств 

11. Знати законодавство Укрїини в області реклами 

12. Вміти контролювати реализацию медіа стратегії 

 

Аудиторія, медіа-споживання 

 

1. Знати індустріальні дослідження аудиторій, їх можливості 

2. Знати методи аналізу цільової аудиторії та її медіа споживання 

3. Вміти визначати медіа активність конкурентів 

4. Знати індустріальні дослідження з моніторингу рекламної активності, їх можливості  



5. Знати методи аналізу активності конкурентів  

 

Медіа-планування 

 

1. Знати основні терміни і поняття медіа планування 

2. Знати принципи медіа планування  

3. Знати підходи та методики медіа планування, їх релевантність комерційним та маркетинг 

задачам 

  

Медіа-баїнг 

 

1. Знати основи медіа боїнгу 

2. Вміти контролювати ціни і бюджети медіа кампаній 

3. Знати ціноутворення в медіа 

4. Вміти оцінювати запропоновані вартості медіа носіїв 

5. Вміти оцінювати результат 

6. Знати методи аналізу і прорахунку ефективності медіа кампанії 

7. Вміти застосовувати аналіз ефективності медіа кампанії у вирішенні маркетинг завдань 

 

Інновації у медіа-плануванні 

 

1. Знати новинки медіа 

2. Вміти інтегрувати інноваційні медіа в просування бренду згідно комерційним і маркетинг 

задачах 

 

 

Фахівець зі зв’язків з громадськістю 
 

1. Вміти аналізувати задачу, зіставити її з загальними бізнес та маркетинг цілями компанії чи 

бренду, особистості 

2. Вміти проаналізувати ЦА (соцдем, інсайти, купівельну і суспільну поведінку), конкурентне 

оточення, ринок бренду / компанії / особи 

3. Вміти формулювати комунікаційні повідомлення 

4. Вміти розробляти комунікаційну стратегію 

5. Знати медіа ринок країни та регіону: всі медіа канали, всі формати 

6. Знати специфіки професії журналіста, структури всередині будь-якого медіа каналу 

7. Знати основи медіа відносин: складання медіа списків, встановлення і підтримання відносин зі 

ЗМІ 

8. Вміти описати та оцінити якості PR текстів різних форматів на 2-х мовах (російська та 

українська) 

9. Вміти працювати з групами VIP рівня, знаменитостями 

10. Знати формати PR заходів 

11. Вміти володіти цифровим інструментарієм 

12. Знати специфіку соціальних медіа 

13. Знати формати спілкування з аудиторіями 

14. Вміти вести блог, форум, групу 

15. Вміти організувати і самостійно проводити моніторинг інформаційного поля 

16. Знати механіки організації репутаційних досліджень та аудиту 

17. Знати основи кризового PR 

18. Знати основи інвестиційного PR 

19. Знати основи урядового і лоббі PR 

20. Знати основи CSR, включаючи суб’єктів та об'єктів цього ринку 

21. Знати основні методи оцінки ефективності PR кампаній 

 

 

Фахівець з управління спеціальними заходами 



 

1. Вміти оцінити цілі і завдання, які виконуватиме захід, зіставити їх із загальними маркетинг і 

комунікаційними завданнями бренду / компанії / пр. 

2. Знати всі формати відкритих і закритих заходів рекламного характеру, їх специфіки з точки зору 

виконання комунікаційних завдань бренду 

3. Знати ринок технічних, сервісних, розважальних, локаційних можливостей * країни та регіону 

4. Вміти оцінювати ризики будь-якого типу заходів, вміння передбачити всі заходи безпеки при 

роботі з будь-яким розміром аудиторії (від закритих заходів на кілька десятків чоловік до 

відкритих заходів для 100 000 і більше) 

5. Знати основи режисури публічних заходів 

6. Знати основні типи поведінки різних аудиторій на різних типах заходів 

7. Знати можливості оцінки ефективності заходів 

8. Вміти відстежувати основні тенденції в даній підгалузі 

9. Знати нові технології, які можна використовувати для проведення заходів 

10. Вміти сформулювати концепцію заходу, поставити завдання творчій команді 

11. Вміти скласти програму заходу, включаючи навик оцінки сценарію 

12. Вміти спланувати необхідні обсяги та кількості матеріалів і послуг 

13. Вміти скласти бюджет заходу будь-якого масштабу 

14. Вміти розбити проект на завдання для підрядників *, вибрати таких, поставити ті ж завдання 

15. Вміти професійно оцінити якість виконуваних робіт, а також відповідність їх своєї вартості 

16. Вміти контролювати реалізацію заходу 

 

* Включають в себе такі напрямки, як: локація, світло, звук, мультимедіа, декорації, сценічне 

устаткування, харчування, персональне обслуговування, елементи шоу-програми, логістика 

(транспорт, складування, монтажні роботи), виробництво матеріалів, організація виїзду за країні 

та за кордон. 

 

 

 


