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1. Структура навчальної дисципліни 

 

Показник 

Всього годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

(дистанційна) 

форма навчання 

Кількість кредитів/годин 4,5/135 4,5/135 

Аудиторні заняття/годин 64 14 

Самостійна робота/годин 71 121 

Аудиторні заняття 

- лекції, годин 32 10 

- практичні заняття, годин 32 4 

Самостійна робота 

- опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка практичних занять 

41 20 

- опрацювання окремих розділів 

програми, які не виносяться на лекції 

6 77 

- виконання індивідуальних завдань 6 6 

- підготовка та складання екзамену,  

     реферату, тестування 

18 18 

Підсумковий контроль Екзамен Екзамен 

 

Частка годин самостійної роботи студента: 

- денна форма навчання – 48%; 

- заочна (дистанційна) форма навчання – 89%. 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
 

2.1. Мета вивчення навчальної дисципліни – оволодіння сучасними 

теоретичними основами та практичними навиками в ефективному управлінні 

конкурентоспроможністю фірми. 

2.2. Завдання навчальної дисципліни  
За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати 

такі програмні результати навчання: 

- РН 04. Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та 

рекреаційного господарства.  

- РН 05. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

- РН 15. Розуміти економічні процеси та здійснювати планування, 

управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 
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- РН 16. Виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, 

застосовувати їх в різних професійних ситуаціях та відповідати за результати 

своєї діяльності.  

- РН 17. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні 

професійних завдань при організації ефективних комунікацій зі споживачами та 

суб’єктами готельного та ресторанного бізнесу.  

- РН 20. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей: 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми діяльності суб'єктів готельного і 

ресторанного бізнесу, що передбачає застосування теорій та методів системи 

наук, які формують концепції гостинності і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності.  

- ЗК 02. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, реалізувати 

свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина в Україні.  

- ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

- ЗК 08. Навики здійснення безпечної діяльності 

- ЗК 09.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності.  

- СК 01. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. 

-  СК 02. Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з 

урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його ефективність.    

- СК 05. Здатність управляти підприємством, приймати рішення у 

господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.  

- СК 06. Здатність проектувати технологічний процес виробництва 

продукції і послуг та сервісний процес реалізації основних і додаткових послуг у 

підприємствах (закладах) готельно-ресторанного та рекреаційного господарства. 

-  СК 08. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати 

споживання готельних та ресторанних послуг для різних сегментів споживачів. 

-  СК 13. Здатність здійснювати планування, управління і контроль 

діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 
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3. Опис навчальної дисципліни 

 

3.1. Лекційні заняття 

 

№ Тема заняття та короткий зміст 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНЦІЇ. 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І ШЛЯХИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ 

1 Тема: Теоретичні основи конкуренції. 

1. Поняття конкуренції 

2.  Умови виникнення конкуренції 

3. Негативні і позитивні риси конкуренції 

4. Еволюція теорії конкуренції 

5. Види конкуренції 

6. Функції конкуренції 

7. Форми, методи і рівні конкуренції 

2 1 

2 Тема: Сутність, витоки і види монополізму 

1. Концентрація та централізація виробництва і 

капіталу.  

2. Основні типи монополій.  

3. Вхідні і вихідні бар’єри існування монополій.  

4. Класифікація монополій 

5. Основні показники монопольної влади 

6. Вхідні та вихідні бар’єри 

7. Основні показники монопольної влади: індекс        

Лернера, індекс Херфіндала-Хіршмана 

8. Цінова дискримінація. Види цінової 

дискримінації 

2  

3 Тема: Ринок і ринкова конкуренція 

1. Ринок, структура ринків. 

2. Сила конкуренції при різних формах 

конкурентного ринку. 

3. Фактори, які впливають на конкурентну 

боротьбу. 

4.  Досконала конкуренція. Недосконала 

конкуренція та її типи 

5. Варіанти зміни конкуренції між фірмами 

6. Товарне виробництво і суб’єкти конкурентних 

відносин 

2  

4 Тема: Фірма та її місце на ринку 

1. Огляд історії фірми. Визначення фірми. 

Функції фірми. 

2. Поле стратегій фірм великого виробництва, 

2  
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вузької спеціалізації, місцевого масштабу, фірм 

з радикальними нововведеннями (віолентна, 

патієнтна, комутантна, експлерентна стратегії). 

5 Тема: Конкурентні переваги і 

конкурентоспроможність 

1. Визначення конкурентних переваг і 

конкурентоспроможності. 

2. Життєвий цикл конкурентної переваги. 

3. Принцип компенсації. 

4. Стандартний і спеціалізований бізнес. 

5. Диференціація ринкових сегментів компаній. 

2  

6-7 Тема: Світовий досвід аналізу конкурентних 

переваг і конкурентоспроможності фірми. 

1. Аналіз конкурентних переваг організації 

(модель М.Портера). 

2. Аналіз стратегічного положення організації і 

привабливості ринку (модель McKinsey 7S). 

3. SWOT-аналіз конкурентоспроможності фірми. 

4. Метод аналізу GАР 

5. Метод аналізу LOTS 

6. Метод аналізу РІМS 

4  

8 Тема: Державне регулювання конкуренції в 

Україні 

1. Роль держави в розвитку конкуренції. 

2. Основні напрямки антимонопольної політики. 

3. Аналіз стану монополізації економіки України. 

2  

МОДУЛЬ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

9-11 Тема: Аналіз конкурентів і конкурентної стратегії 

підприємства (фірми). Фактори успіху в 

конкурентній боротьбі 

1. Поняття конкурентних стратегій фірми.  

2. Класифікація конкурентних стратегій фірми.  

3. Виявлення та оцінка стратегій конкурентів. 

4. Внутрішньогалузева і міжгалузева конкуренції. 

5. Методи відкритої цінової конкуренції. 

6. Прихована цінова конкуренції і її методи. 

7. Нецінові форми і методи конкуренції. 

8. Досконала конкуренція. Недосконала 

конкуренція та її типи. 

9. Фактори успіху в конкурентній боротьбі. 

6  

12-14 Тема: Наукові підходи до управління 

конкурентоспроможністю. Методика аналізу і 

оцінки конкурентоспроможності організації. 

1. Типові фактори конкурентних переваг різних 

6  
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об’єктів: персонал, товар і послуга, організація. 

2. Методика аналізу конкурентоспроможності 

персоналу фірми. 

3. Аналіз конкурентоспроможності продукції. 

Диференціальний і комплексний методи 

оцінки. 

4. Методика оцінки конкурентоспроможності 

товару по системі 1111 - 5555. 

5. Методика аналізу і оцінки 

конкурентоспроможності організації. 

15-16 Тема: Методичні основи розробки 

конкурентоспроможних управлінських рішень. 

Фактори співставлення альтернативних рішень 
1. Вимоги до якості і ефективності управлінських 

рішень. 

2. Співставність альтернативних варіантів 

управлінських рішень. 

3. Фактори співставлення альтернативних рішень. 

Фактор часу, фактор якості об’єкту, фактор 

масштабу, фактор впровадження виробництва, 

фактор методу отримання інформації, фактор 

умов застосування (експлуатації) товару, 

фактор інфляції. 

4  
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5. Теми практичних (семінарських) занять 
 

№ 

з/п 

 

Зміст завдання 
Обсяг занять у 

годинах 

1 Практичне заняття №1 

Тема: Сучасний погляд на конкуренцію. Ринок і 

ринкова конкуренція. Сутність, витоки і види 

монополізму. Фірма та її місце на ринку. 

1. Обговорення питань теми: 

 Ринок і ринкова конкуренція.. 

 Сутність, витоки і види монополізму. 

 Фірма та її місце на ринку. 

2. Програмований контроль. 

2 

2 Практичне заняття №2,3 

Тема: Конкурентні переваги і 

конкурентоспроможність. Світовий досвід аналізу 

конкурентних переваг і конкурентоспроможності 

фірми. 

1. Обговорення питань теми: 

 Конкурентні переваги і конкурентоспроможність. 

 Світовий досвід аналізу конкурентних переваг і 

конкурентоспроможності фірми. 

 Державне регулювання конкуренції в Україні. 

2. Програмований контроль. 

3. Модульний контроль 

2 

3 Практичне заняття №4 

Тема: Аналіз конкурентів і конкурентної стратегії 

підприємства (фірми). Фактори успіху в 

конкурентній боротьбі. 

1. Обговорення питань теми: 

 Аналіз конкурентів і конкурентної стратегії 

підприємства (фірми). 

 Фактори успіху в конкурентній боротьбі.. 

2. Програмований контроль. 

2 

4 Практичне заняття №5 

Тема: Наукові підходи до управління 

конкурентоспроможністю. Методика аналізу і оцінки 

конкурентоспроможності різних об’єктів. 

1. Обговорення питань теми: 

 Методика аналізу і оцінки 

конкурентоспроможності персоналу фірми. 

 Методика аналізу і оцінки 

2 
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конкурентоспроможності товару. 

 Методика аналізу і оцінки 

конкурентоспроможності підприємства. 

2. Програмований контроль. 

3. Розв'язування практичних завдань та 

управлінських ситуацій 

5 Практичне заняття №5 

Тема: Методичні основи розробки 

конкурентоспроможних управлінських рішень. 

Фактори співставлення альтернативних рішень.. 

1. Обговорення питань теми: 

 Розробка конкурентоспроможних управлінських 

рішень.  

 Фактори співставлення альтернативних рішень. 

2. Програмований контроль. 

3. Розв'язування практичних завдань та 

управлінських ситуацій. 

4. Модульний контроль.  

2 

УСЬОГО: 10 
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6. Самостійна робота 

 

Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння ним матеріалу в 

час, вільний від обов’язкових навчальних занять без участі викладача. Вивчення 

дисципліни передбачає проведення самостійної роботи за такими напрямками: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 

 вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного 

опрацювання; 
 підготовка до практичних занять; 
 виконання домашніх завдань, написання рефератів; 

 розв’язання управлінських ситуацій; 
 підготовка до проведення контрольних заходів (здача змістових модулів, 

іспитів) тощо.  
 

Обсяг самостійної роботи студентів 

 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Норматив,  

год. 

Навантаження, 

год. 

1 Опрацювання лекційного 

матеріалу 
0,5 год. / 1 год. 

аудиторних занять 

 

10 

2 Підготовка до практичних занять 

3 Самостійне вивчення тем  10 

3 Підготовка індивідуальних робіт 

(рефератів) 9 год. на 1 кредит 

ECTS 

4 

3 Підготовка та складання  

екзамену, тестування 

10 

 

Зміст самостійної роботи студентів 

 

Номер теми Зміст самостійної ( індивідуальної ) роботи 
Кількість 

годин 

Семестр 11 

 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

 

 

 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

 

 

Змістовний модуль 1 

Опрацювання лекційного матеріалу  

Опрацювання лекційного матеріалу  

Опрацювання лекційного матеріалу  

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

практичної роботи №1 

 

Змістовий модуль 2 

Опрацювання лекційного матеріалу  

Опрацювання лекційного матеріалу  

Самостійне опрацювання теми, підготовка до 

виконання практичної роботи №2 і здачі 

модульного контролю 

 

1 

1,5 

1,5 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

6 
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Тема 8 

 

 

 

Тема 9 

 

 

 

Тема 10 

 

 

Змістовий модуль 3 

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

виконання практичної роботи №3, підготовка до 

здачі змістовного модуля 3 

Змістовий модуль 4 

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

виконання практичної роботи №4, підготовка до 

здачі змістовного модуля 4 

Змістовий модуль 5 

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

виконання практичної роботи №5, підготовка до 

здачі змістовного модуля 5 і модульного 

контролю (тестування) 
Примітка: Кількість годин самостійної робота з 

підготовки до іспиту і написання реферату враховані у 

змістовних модулях 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

Разом за семестр 34 

Усього з дисципліни 34 

 

 

Індивідуальні завдання (написання рефератів) 

 

Індивідуальні завдання для проміжного контролю виконують студенти 

відповідно до навчального плану. 

Основною метою індивідуальної роботи є закріплення і систематизація 

отриманих знань з дисципліни у процесі самостійної підготовки в міжсесійний 

період. Виконання індивідуальної роботи сприяє успішній здачі екзамену та є 

обов’язковою умовою допуску до нього. 

Індивідуальні завдання для проміжного контролю знань містять теоретичні 

аспекти, які охоплюють всі теми відповідно до розробленої програми курсу, а 

також практичне завдання (управлінську ситуацію). 

 

Перелік тем для рефератів 

 

Тема 1. Еволюція і теоретичні основи конкуренції.  

Поняття конкуренції. Сучасний погляд на конкуренцію. Негативні і 

позитивні риси конкуренції. Умови виникнення конкуренції. Еволюція теорії 

конкуренції. Види конкуренції. Функції конкуренції. Загальна класифікація форм, 

методів і рівнів конкуренції. 

Тема 2. Сутність, витоки і види монополізму. 

Концентрація та централізація виробництва і капіталу. Основні типи 

монополій. Класифікація монополій. Вхідні і вихідні бар’єри існування 

монополій. Основні показники монопольної влади: індекс Лернера, індекс 

Херфіндаля-Хіршмана. Цінова дискримінація. 
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Тема 3. Ринок і ринкова конкуренція. 

Ринок, структура ринків. Сила конкуренції при різних формах 

конкурентного ринку. Варіанти зміни конкуренції між фірмами. Фактори, які 

впливають на конкурентну боротьбу. Оцінка сили конкуренції. Товарне 

виробництво і суб’єкти конкурентних відносин. 

Тема 4. Фірма та її місце на ринку 

Огляд історії фірми. Визначення фірми. Функції фірми. Типи фірм 

(компаній) і конкурентних стратегій. Поле стратегій фірм великого виробництва, 

вузької спеціалізації, місцевого масштабу, фірм з радикальними нововведеннями 

(віолентна, патієнтна, комутантна, експлерентна стратегії). Диференціація 

ринкових сегментів компаній. Цикл життя фірми. 

Тема 5. Основні економічні закони функціонування ринкових відносин 

Закон залежності між попитом і ціною (закон попиту). Закон залежності між 

пропозицією і ціною (закон пропозиції). Закон залежності між пропозицією і 

попитом. Закон ефекту масштабу виробництва. Закон спадаючої прибутковості. 

Закон конкуренції. 

Тема 6. Державне регулювання конкуренції в Україні. 

Бар’єри і фактори, що впливають на обмеження конкуренції в Україні. Роль 

держави в розвитку конкуренції. Основні напрямки антимонопольної політики. 

Система органів Антимонопольного комітету України. Аналіз стану монополізації 

економіки України. Захист від недобросовісної конкуренції. 

Тема 7. Конкурентні переваги і конкурентоспроможність. 

Визначення конкурентних переваг і конкурентоспроможності. Життєвий 

цикл конкурентної переваги. Цінність товару для споживача. Принцип 

компенсації. Стандартний і спеціалізований бізнес. Диференціація ринкових 

сегментів компаній. 

Тема 8. Світовий досвід аналізу конкурентних переваг і 

конкурентоспроможності фірми. 

Аналіз конкурентних переваг організації (модель М.Портера). Аналіз 

стратегічного положення організації і привабливості ринку (модель McKinsey 7S). 

SWOT – аналіз конкурентоспроможності фірми. 

Тема 9. Аналіз конкурентів і конкурентної стратегії підприємства 

(фірми). 

Поняття конкурентних стратегій фірми. Виявлення та оцінка стратегій 

конкурентів. Методи відкритої цінової конкуренції. Прихована цінова конкуренції 

і її методи. Нецінові форми і методи конкуренції. Фактори успіху в конкурентній 

боротьбі. 

Тема 10. Методичні основи оцінки конкурентоспроможності різних 

об’єктів. 

Вимоги і вихідні дані для оцінки конкурентоспроможності. Типові фактори 

конкурентних переваг різних об’єктів: персонал, товар і послуга, організація. 

Методика оцінки конкурентоспроможності персоналу. Методика оцінки 

конкурентоспроможності товару. Диференціальний і комплексний методи оцінки. 

Схема оцінки конкурентоспроможності. Методика оцінки 
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конкурентоспроможності товару по системі 1111-5555. Методика аналізу і оцінки 

конкурентоспроможності організації. 

Тема 11. Методичні основи розробки конкурентоспроможних 

управлінських рішень. 

Вимоги до якості і ефективності управлінських рішень. Співставність 

альтернативних варіантів управлінських рішень. Фактори співставлення 

альтернативних рішень. Врахування фактору часу. Фактор якості об’єкту. Фактор 

масштабу (об’єму) виробництва товару. Фактор освоєності товару у виробництві. 

Фактор методу отримання інформації для прийняття управлінського рішення. 

Фактор умов застосування (експлуатації) товару. Фактор інфляції. 

Тема 12-13-14. Наукові підходи до управління 

конкурентоспроможністю. 
Системний підхід, логічний підхід, відтворюючо-еволюційний підхід, 

інноваційний підхід, комплексний підхід, глобальний підхід, інтеграційний 

підхід, віртуальний підхід, стандартизаційний підхід, маркетинговий підхід, 

ексклюзивний підхід, процесний підхід, структурний підхід, ситуаційний підхід, 

функціональний підхід, нормативний підхід, оптимізацій ний підхід, 

адміністративний підхід, діловий підхід. 

Тема 15-16-17. Принципи управління об’єктами. 

Принципи управління економікою. Принципи аналізу об’єктів. Принципи 

прогнозування Принципи планування. Принципи економічного обґрунтування. 

Принципи раціоналізації структур. Принципи раціоналізації процесів. Принципи 

управління персоналом. Принципи управління якістю. Принципи 

ресурсозбереження. Принципи оцінки конкурентоспроможності. 

Тема 18. Теорія конкурентних переваг Майкла Портера. 

Тема 19. Фактори конкурентних переваг різних об’єктів. 

Персонал. Товар, послуги. Організація. Галузь, регіон, держава. 

Тема 20. Закони організації управління в статиці і динаміці. 

Закон композиції. Закон пропорціональності. Закон найменших. Закон 

онтогенезу. Закон синергії. Закон інформованості. Закон єдності аналізу і синтезу. 

Закон самозбереження. 

Тема 21. Якість продукції в системі управління 

конкурентоспроможністю фірми. 

Суть і система показників якості продукції. Міжнародна система якості: 

стандарти ІСО серії 9000. Інструменти підвищення якості продукції. 

Тема 22. Управління ресурсозбереженням в системі управління 

конкурентоспроможності фірми. 

Основи стратегії ресурсозбереження. Аналіз ефективності використання 

ресурсів. Фактори ресурсозбереження. Вибір стратегії ресурсозбереження. 

Тема 23. Класифікація і суть основних методів управління. 

Методи аналізу. Методи прогнозування. Методи управління персоналом. 

Методи управління якістю. Методи організації процесів. 

Тема 24. Конкуренція і конкурентоспроможність як рушійна сила 

розвитку суспільства. 
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Конкуренція –спосіб життя і рушійна сила суспільства. Сила конкуренції 

для різних форм конкурентного ринку. Конкурентоспроможність як ступінь 

розвитку суспільства. Структура системи забезпечення конкурентоспроможності. 

Тема 25. Конкурентоспроможність і якість продукції. 
Поняття "якість продукції", "конкурентоспроможність продукції". 

Взаємозв’язок між якістю і конкурентоспроможністю продукції. 

Конкурентоспроможність і маркетинг. Управління якістю в системі стандартів 

ІСО серії 9000. 

Тема 26. Оцінка конкурентоспроможності продукції. 

Схема оцінки конкурентоспроможності продукції. Економічні, технічні і 

нормативні параметри конкурентоспроможності продукції. Схема оцінки. 

Методика оцінки. 

Тема 27. Основні напрямки антимонопольної політики України. 

Основні напрямки антимонопольної політики. Система органів 

Антимонопольного комітету України. Аналіз стану монополізації економіки 

України. Захист від недобросовісної конкуренції. 

 

7. Методи навчання 

 

При вивченні курсу «Управління конкурентоспроможністю» застосовуються 

такі методи навчання: 

1. Словесні: бесіда, пояснення, розповідь, лекція, робота із навчальним 

підручником; 

Бесіда – діалогічний метод навчання, за якого викладач із допомогою вдало 

поставлених питань спонукає студентів відтворювати раніше набуті знання, 

робити самостійні висновки-узагальнення на основі засвоєного фактичного 

матеріалу. 

Пояснення – словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів, принципів 

дій, прикладів тощо. Головне його завдання – розкриття причинно-наслідкових 

зв'язків і закономірностей розвитку природи, суспільства, людського мислення. 

Оскільки матеріал можна пояснювати різними логічними шляхами або способами 

міркування. Пояснення може бути індуктивним та дедуктивним. Індукція – спосіб 

міркування, при якому висновок отримують на основі аналізу окремих фактів. 

Індуктивне пояснення забезпечує можливість переходу від одиничних фактів до 

загальних положень. Дедукція – спосіб міркування, за якого частковий висновок 

робиться лише логічним шляхом від загальних положень. 

Лекція – інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, складного за 

логічною побудовою навчального матеріалу. Відрізняється строгістю викладу. 

Читання лекцій передбачає ретельну підготовку викладача: визначення мети, 

складання чіткого плану, добір теоретичного й наочного матеріалу, логічний і 

послідовний виклад інформації. За призначенням лекції поділяють 

на: вступні (дають загальне уявлення про завдання, зміст дисципліни, 
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розкривають структуру і логіку розвитку конкретної галузі науки, сприяють 

розвитку в студентів інтересу до предмета з метою його творчого 

засвоєння); тематичні (присвячують розкриттю конкретних тем навчальної 

програми); оглядові (головне завдання полягає у сприянні належного 

взаємозв'язку і наступності між теоретичними знаннями і практичними вміннями 

та навичками студентів.  

2. Наочні: ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження.  

Метод ілюстрування  – оснащення ілюстраціями статичної (нерухомої) 

наочності, плакатів, малюнків, картин, карт, схем та ін.  

Метод демонстрування  – показ рухомих засобів наочності, приладів, 

дослідів, технічних установок тощо. 

3. Практичні роботи  – застосування знань студентами у конкретних 

виробничих ситуаціях. 

 

8. Методи контролю 

 

Діагностика знань магістрів з даної дисципліни передбачає: 

- поточний контроль (ПК): опитування під час практичного заняття, 

написання контрольної роботи по варіантах, виступ за темою реферату; 

- захист індивідуальної роботи (ЗІР),  

- модульний контроль (МК): тестування в системі АTutor; 

- підсумковий контроль: сума результатів за вище вказаними пунктами; 

- семестровий контроль: здача екзамену в усній формі (в системі АTutor). 

Оцінювання знань проводиться за рейтинговою системою. Загальний рейтинг 

з дисципліни складає 100 балів. Загальна кількість балів між видами контролю 

розподіляється наступним чином: 

- 1–ий модуль – 30 балів (0-30 балів оцінюються сумарні результати тестування 

в системі АTutor по засвоєнню модуля (МК); 

- 2–ий модуль – 45 балів (0-45 балів оцінюються сумарні результати тестування 

в системі АTutor по засвоєнню модуля);  

- Залік – 25 балів. 

 

Визначення кількості балів за поточну роботу, за підсумкову роботу по 

модулях, за наукову та творчу роботу студента. 

 

1. Кількість балів – 90 –100%. 

Знання: студент виявляє засвоєння всього матеріалу: 

а) знання осмисленні, розкриває в матеріалі, виділяє головні положення, 

розкриває причинно-наслідкові, функціональні та інші зв’язки; 

б) вільно володіє понятійним апаратом; 

в) активно використовує рекомендовані для вивчення джерела знань 

(першоджерела, статті, посібники, тощо); 
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г) демонструючи знання фактичного матеріалу, виявляє власне ставлення до 

вивченого матеріалу; 

д) вміє давати мотивовану оцінку явищу, факту, теорії, тощо; 

є) демонструє культуру викладу знань: логічна послідовність викладу, чітке 

формулювання думок, мова і мовлення грамотні. 

Вміння і навички: вільно володіє вміннями і навичками практичного 

застосування знань; практичні завдання виконує впевнено і акуратно, не 

допускаючи помилок. 

 

2. Кількість балів – 76 – 89%. 

Знання: студент знає весь матеріал: 

а) при відповідях не допускає серйозних помилок, легко виправляє окремі 

неточності з додаткового запитання викладача; 

б) відповідає без особливих труднощів на запитання викладача; 

в) у відповідях використовує знання, почерпнуті з додаткових 

рекомендованих джерел; 

г) якість знань і форма їх викладу свідчить про достатній рівень засвоєння, 

що гарантує здатність до їх практичного використання. 

Вміння, навички: володіє вміннями і навичками практичного застосування 

теоретичних знань (згідно вимог програми); практичні завдання виконує з 

незначними помилками, які легко виправляє. 

 

3. Кількість балів 60 – 75%. 

Знання: основний матеріал програми засвоєний: 

а) студент знає основні поняття навчального курсу та їх визначення; 

б) знання знаходяться на рівні уявлень, що поєднуються з елементами 

наукових понять; 

в) самостійне відтворення знань утруднене, вимагає додаткових і 

уточнюючих запитань з боку викладача; 

г) надає перевагу питанням репродуктивного характеру; 

д) відчуває труднощі при відповіді на видозмінені запитання; 

е) виявляє переважну здатність до репродуктивної діяльності; 

є) культура викладу знань невисока. 

Вміння, навички: володіє вміннями і навичками розв’язання найбільш 

типових практичних завдань, при цьому можливі помилки. 

 

4. Кількість балів – 35 –59%. 

Знання: більша частина матеріалу програми не засвоєна: 

а) студент має певні уявлення про навчальний матеріал; 

б)у відповідях допускає грубі помилки. 

Вміння, навички : відсутні. 

 

5. Кількість балів – 1– 34%. 

Знання: повне незнання навчального матеріалу. 

Вміння, навички: відсутні. 
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Для складання заліку необхідно отримати 45 балів і більше. 

 

Залік автоматично виставляється студентові (автоматично плюсуються 25 

балів), котрий: 

- вільно володіє категорійно-понятійним апаратом; знання осмислені, виявляє 

високий рівень засвоєння навчального матеріалу; активно використовує 

рекомендовані для вивчення джерела знань (статті, посібники, тощо); виявляє 

власне ставлення до вивченого матеріалу; вміє давати оцінку теорії, факту, явищу; 

володіє вміннями та навичками практичного застосування теоретичних знань, 

практичні завдання виконує правильно, впевнено, акуратно. За період вивчення 

навчальної дисципліни набрав 70-75 балів. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Розподіл балів по модулях доцільно здійснити так: 

 

 

 

Кількість 

кредитів 

 

Розподіл балів (максимальна їх кількість) за виконану 

студентом роботу 

Модуль 1 Модуль 2 
Залік 

 

Загальна 

к-ть балів 
ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 

1,5  15 15 15 15 15 25 100 

 

Успішною є здача модуля, якщо студент набрав не менше 60% балів з 

кожного модуля (оцінка – задовільно); якщо студент набрав більше 75% балів, то 

отримує – добре; більше 90% – відмінно.  

Отже, підсумкова оцінка знань студента за семестр з врахуванням здачі 

іспиту здійснюється у відповідності до шкали: 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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10. Методичне забезпечення та рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Менеджмент в 

організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец. Вузів. – К: Кондор. – 2004. – 598 

с.  

2. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: 

Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури. – 2006. – 384 с, 

3. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. 

– М.: ИНФРА-М. – 2000. – 312 с. – (Серия "Высшее образование"). 

4. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учеб. пособие, 3-е изд. – М.: 

Гном-Пресс. – 2000. 

5. Методичні вказівки до вивчення курсу «Управління конкурентоспроможністю 

фірми» (програма, тематика курсових робіт, тести) /Стойко І.І./. – Тернопіль: 

ТДТУ імені Івана Пулюя. – 2006. – 30 с. 

6. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Управління 

конкурентоспроможністю фірми» /Стойко І.І./. – Тернопіль: ТДТУ імені Івана 

Пулюя. – 2007. – 25 с. 

7. Стойко І.І. Курс лекцій з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» 

(електронний варіант кафедри) 

 

Додаткова література 

 

8. Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю. Навчальний  

посібник. – К: Зовнішня торгівля. – 2003. – 304 с. 

9. Котельников Д.І., Задорожна С.М. Управління конкурентоспроможністю. 

Навчальний посібник. – К: Видавничий Дім «Слово». – 2004. – 168 с. 

10. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: 

экономика, маркетинг, менеджмент. – М.: Издательско-книготорговый центр 

"Маркетинг". – 2002. – 892 с. 

11. Фурманюк О.Л. Управління конкурентоспроможністю підприємства. – 2004. – 

180 с. 

12. Кулешова А.Б. Конкуренция в вопросах и ответах. Учебное пособие для вузов. 

– 2004. – 256 с. 

13. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. и с 

предисловием В.Д.Щетинина. – М.: Международные отношения. – 1993. 
 

 

 

 

 

 


