
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВБ1.5 

2. Назва: Комплексний кваліфікаційний тренінг 

3. Тип: вибіркова  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Коваль С.І. – ст. викладач 

9. Результати навчання:  
Вміти користуватися методиками оцінки ринків, конкурентоспроможності підприємств та їх продукції; 

розв’язувати практичні маркетингові завдання з побудовою графіків і діаграм. Вміти проводити 

маркетингові дослідження та обробляти їх результати; аналізувати маркетингову інформацію та складати 

прогнози для підприємств. Вирішувати практичні завдання щодо здійснення товарної, цінової, збутової, 

комунікативної політики в умовах маркетингової орієнтації підприємства. Застосовувати методи організації 

маркетингової діяльності на підприємстві, формування комплексу маркетингу та його ринкового 

інструментарію. Визначати ефективність маркетингових заходів, формувати висновки, розробляти заходи 

щодо підвищення результатів діяльності служби маркетингу на підприємстві. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Маркетинг», «Управління 

продажем», «Інфраструктура товарного ринку», «Маркетинг промислового підприємства», «Поведінка 

споживача», «Рекламна діяльність», «Менеджмент», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Економіка 

підприємства», «Мікроекономіка», «Статистика», «Основи наукових досліджень». 

12. Зміст курсу: 1. Дослідження поточної ринкової ситуації. 2. Управління маркетинговою діяльністю на 

підприємстві. 3. Маркетингові дослідження та аналіз інформації. 4. Розробка стратегії підприємства і 

програми розвитку. 5. Вирішення практичних завдань щодо здійснення товарної, цінової, збутової, 

комунікативної політики в умовах маркетингової орієнтації підприємства. 6. Дослідження ефективності 

функціонування служби маркетингу на підприємстві. 7. Контроль маркетингу.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. 612 с. 2. Бесквіт Г. Продаючи невидиме. Керівництво з сучасного маркетингу послуг. 

Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. 192 с. 3. Карпенко Н.В. Маркетингова діяльність підприємства: 

сучасний стан. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 252 с. 4. Маркетинг: навч. посібник / М.В. Мальчик 

та ін. Рівне: НУВГП, 2014. 444 с. 5. Маркетингові дослідження : підручник / Н. С. Косар та ін. Львів : Вид-

во Львівської. політехніки, 2018. 457 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22  год. лекцій, 20 год. практичних занять, 78  год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи викладання: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, тренінг, майстер-клас, проблемно-

пошуковий метод, навчальна дискусія, мозковий штурм, аналіз конкретної ситуації, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, впровадження кейс-методів, групові науково-дослідні завдання. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

- Підсумковий контроль (60 балів): модульний  тестовий контроль в ЦНОС у  8 семестрі.  

- Поточний контроль (40 балів): тестування, опитування, оцінювання в процесі, кумулятивне оцінювання,  

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                   М.В.  Мальчик, д.е.н., професор 

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: VB1.5  

2. Title: Complex qualification training 

3. Type: selective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Higher education level: the first (Bachelor’s degree)                                 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4 

6. Semester when the discipline is studied: 8 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Koval S.I., Senior Lecturer 

9. Results of studies:  
Be able to use the methods of assessing the markets, competitiveness of enterprises and their products; solve 

practical marketing tasks with graphs and charts. Be able to carry out marketing research and process their results; 

analyze marketing information and make predictions for businesses. To solve practical problems concerning 

realization of commodity, price, marketing, communicative policy in the conditions of marketing orientation of the 

enterprise. To apply methods of organization of marketing activity at the enterprise, formation of a complex of 

marketing and its market tools. Be able to determine the effectiveness of marketing activities, formulate 

conclusions, develop measures to improve the effectiveness of marketing services in the enterprise. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Marketing», «Sales Management», «Commodity 

Market Infrastructure», «Industrial Enterprise Marketing», «Consumer Behavior», «Advertising», «Management», 

«Informatics and Computer Technology», «Enterprise Economics», «Microeconomics», «Statistics», «Basics of the 

scientific research». 

12. Course contents:  
1. Research on the current market situation. 2. Management of marketing activity at the enterprise. 3. Marketing 

research and information analysis. 4. Development of enterprise strategy and development program. 5. Solution of 

practical problems in the implementation of commodity, price, marketing, communication policy in the context of 

marketing orientation of the enterprise. 6. Investigation of the effectiveness of functioning of marketing service in 

the enterprise. 7. Marketing control. 

13. Recommended educational editions:  
1. Balabanova LV, Kholod VV, Balabanova IV Enterprise marketing: training tool. Kyiv: Center for Educational 

Literature, 2019. 612 p. 2. Beskvіt G. Selling the Invisible. Guide to modern marketing services. Kharkiv: Family 

Leisure Club, 2018. 192 p. 3. Karpenko NV Enterprise marketing activity: current state. Kyiv: Center for 

Educational Literature, 2019. 252 p. 4. Marketing: Teaching manual / MV Malchik and others. Exactly: NSUPP, 

2014. 444 p. 5. Marketing Research: textbook / NS Kosar et al. Lviv: View of Lviv region. Polytechnic, 2018. 457 

p.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures - 22 hours,  practical classes - 20 hours, independent work – 78 hours. Total  – 120 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, elements of problem lecture, training, master class, problem-search 

method, educational discussion, brainstorming, situation analysis, individual tasks, implementation of business and 

role-playing games, implementation of case-methods, group research tasks. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): modular test control in the 8th semester 

Current control (60 points): testing, questioning, evaluation in the process, cumulative evaluation 

16. Language of teaching:  Ukrainian  
 
 Head of Departament               M.V. Malchik, Doctor of  Economic Sciences, Professor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


