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системі MOODLE 
ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

 
Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та 
цілі 

Даний курс орієнтований на отримання комплексних 
знань з подудови системи конкурентоспроможності 
національної економіки, окремих галузей та 
підприємств. 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних 
підходів та опанування практичних навичок побудови системи оцінювання, 

досягнення та підтримання конкурентоспроможності підприємства. 
Використовуються такі методи викладання та 

технології: проблемна лекція, аналіз конкретних 
ситуацій (case study), обговорення, презентації, 
ситуаційні дослідження, навчальна дискусія та інші. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 

HTTPS://EXAM.NUWM.EDU.UA/COURSE/VIEW.PHP?I
D=1308 

Компетентності ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.  
ЗК  5. Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 

Програмні 
результати 
навчання 

ПРН 3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати 
отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, 
формулювати висновки і розробляти рекомендації, 
використовуючи ефективні підходи та технології, 
спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання 
складних задач практичних проблем з урахуванням крос-
культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних 
відносин.  
ПРН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності 
глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, 
консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації 

їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках.  
Перелік 
соціальних, 
«м’яких» 
навичок (soft 
skills) 

Навички аналітичного мислення, обробки 
несистематизованих даних, здатність 
обґрунтовувати свою позицію, формування навиків 
пошуку оптимальних рішень, економічна грамотність 
та інші. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи Основними критеріями, що характеризують рівень 
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оцінювання та 
структура  
оцінки 

компетентності студента при оцінюванні 
результатів поточного та підсумкового контролів є 
такі: 

 виконання всіх видів навчальної роботи, 
передбачені робочою програмою навчальної 
дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу  
за змістом навчальної дисципліни, що міститься в 
рекомендованих літературних джерелах; 

 характер відповідей на поставлені питання 
(чіткість, лаконічність, логічність, послідовність 
тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення 
під час розв’язання практичних задач; 

 вміння аналізувати достовірність 
одержаних результатів. 

За вчасне та якісне виконання завдань для 
самостійної роботи та опанування курсу, студент 
отримує такі обовя’зкові бали: 

- 60 балів поточне оцінювання; 
- 20 балів – модуль 1; 
- 20 балів – модуль 2.  
Усього 100 балів. 
Детальний розподіл балів за курсом розміщено у 

навчальній платформі Moodle за посиланням: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1308 
Оцінювання результатів поточної роботи 

(завдань, що виконуються на практичних, 
індивідуальних заняттях та консультаціях, 
результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, індивідуальні  
роботи, ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші 
завдання творчого характеру (у % від кількості балів, 
виділених на завдання із заокругленням до цілого 
числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить 

суттєві помилки методичного або розрахункового 
характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить 
суттєві помилки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте 
містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, 
висновки, оформлення тощо); 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1308
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100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
виконання рефератів, есе дослідницького характеру 
за темою курсу. Тему дослідницької роботи можна 
вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть бути 
зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. Крім того, додаткові 
бали можна отримати на основі перезарахування 
результатів неформальної освіти (див. розділ 
«Неформальна та інформальна освіта») 

Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування. У тесті 34 запитань різної складності: 
рівень 1 – 12 запитань по 1 балу (12 балів), рівень 2 – 
4 запитання по 1 балу (4 бали), рівень 3 – 1 завдання 
по 4 бали (4 бали). Усього – 20 балів.  

Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів 
знань студентів, можливість їм подання апеляції: 
HTTPS://NUWM.EDU.UA/STRUKTURNI-
PIDROZDILI/NAVCH-NAUK-TSENTR-NEZALEZHNOHO-
OTSINIUVANNIA-ZNAN 

Місце 
навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здобувача 
вищої освіти 
 

 
Вивченню дисципліни «Конкурентоспроможність 
підприємства» передують дисципліни бакалаврського 
(першого) рівня освіти спеціальності «Підприємництво, 
торігвля та біржова діяльність» 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

     Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, а також можуть бути долучені до написання 
та опублікування наукових статей з тематики курсу. 
     В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу, що опубліковані у наукових 
працях 
HTTP://EP3.NUWM.EDU.UA/VIEW/CREATORS/==041B==0
435==0441==043D==044F==043A=3A==041E=2E_==042E=
2E=3A=3A.HTML 

Інформаційні 
ресурси 

1. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики 
України  URL HTTP://WWW.UKRSTAT.GOV.UA.  

2. Міністерство закордонних справ України URL: 
HTTPS://MFA.GOV.UA/  
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3. Організація об’єднаних націй URL: 
HTTPS://WWW.UN.ORG/EN  

4. Офіційний сайт Інституту євроатлантичного 
співробітництва URL: HTTP://IEAC.ORG.UA   

5. Офіційний сайт Національного банку України URL: 
HTTPS://BANK.GOV.UA/ 

6. United nations conference on trade and development 
URL: HTTPS://UNCTAD.ORG/ 

7. World bank open data URL: 
HTTPS://DATA.WORLDBANK.ORG/ 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП», 
HTTP://EP3.NUWM.EDU.UA/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання 
на курсі. 

 Перездача модульних контролів  здійснюється 
згідно HTTPS://NUWM.EDU.UA/STRUKTURNI-
PIDROZDILI/NAVCH-NAUK-TSENTR-NEZALEZHNOHO-
OTSINIUVANNIA-ZNAN 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
HTTPS://EXAM.NUWM.EDU.UA/ 

Правила 
академічної 
доброчесності 

 За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і 
у нього виникає академічна заборгованість. 

За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 

Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
HTTP://NUWM.EDU.UA/SP/AKADEMICHNA-
DOBROCHESNISTJ 

Вимоги до 
відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття 
без поважних причин.  

Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
HTTP://EP3.NUWM.EDU.UA/6226/ 

При об’єктивних причинах пропуску занять, 

https://bank.gov.ua/
https://unctad.org/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
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студенти можуть самостійно вивчити пропущений 
матеріал на платформі MOODLE 
HTTPS://EXAM.NUWM.EDU.UA  

 Здобувачі можуть на заняттях використовувати 
мобільні телефони та ноутбуки. 

   
Неформальна та 
інформальна 
освіта 

Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
HTTPS://NUWM.EDU.UA/STRUKTURNI-
PIDROZDILI/CENTR-NEFORMALJNOJI-OSVITI. 

Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn  та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому 
знання та навички, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його частин, 
повинні мати зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни/освітньої програми. 

ДОДАТКОВО 

Правила 
отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну 

Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 

За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість навчання та 
викладання за даною та іншими дисциплінами. 

Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 

Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
HTTPS://NUWM.EDU.UA/SP  

Оновлення 

 

За ініціативою викладача зміст даного курсу буде 
оновлюватися щорічно, з урахуванням змін  
законодавства України у сфері міжнародних 
економічних відносин та появи сучасних технологій та 
новітніх інструментів задля використання резервів 
та пошуку можливостей розвитку міжнародних 
відносин. 

Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у сфері міжнародних 
економічних відносин. За таку ініціативу студенти 

https://exam.nuwm.edu.ua/
https://nuwm.edu.ua/sp
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можуть отримати додаткові бали.  
  

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 
навчання для осіб з інвалідністю та особливими 
освітніми потребами. Документи та довідково-
інформаційні матеріали стосовно організації 
навчального процесу для осіб з інвалідністю доступно 
за посиланням  HTTP://NUWM.EDU.UA/SP/DLJA-

OSIB-Z-INVALIDNISTJU 

Практики, 
представники 
бізнесу, фахівці, 
залучені до 
викладання 

До викладання курсу можуть бути долучені фахівці, 
які мають практичний досвід діяльності на українських 
підприємствах у сфері міжнародних економічних 
відносин. 

Інтернаціоналіза
ція 

Електронні бібліотеки: 
HTTPS://LIB.NUWM.EDU.UA/INDEX.PHP/KORISNI-

POSILANNYA/ELEKTRONNI-BIBLIOTEKI 
Оголошення: 
HTTPS://LIB.NUWM.EDU.UA/INDEX.PHP/BIBLIOTEKA

/OGOLOSHENNYA 
База періодичних видань: 
HTTPS://WWW.SCIMAGOIR.COM/ 

Електронний каталог: 
HTTP://NUWM.EDU.UA/MYSQL/ 

 

            СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 24 год Прак. 22 год Самостійна робота 89 год 

Лекційні та практичні заняття 

Тема 1. Конкурентоспроможність як економічна категорія 

Результа
ти 

навчанн
я 

ПРН 6 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 
3, 4, 5, 7, 10, 11, 16, 24, 25 

Опис 
теми 

Сутність та види економічної конкуренції 
Поняття «Конкуренція». Основні категорії конкуренції. Досконала та недосконала 

конкуренція. Функції конкуренції. Види конкуренції. 
Ринок як спільнота конкуруючих компаній  
Поняття «Ринок». Види ринку залежно від ступеня монополізації. Види ринку: за 

відповідністю законодавству, pа об’єктом купівлі – продажу, за ступенем влади, 
залежно від рівня досконалості або недосконалості конкуренції 

Конкурентоспроможність суб’єкта конкуренції та її основні ознаки 
Категорія «конкурентоспроможність підприємства», ознаки 
конкурентоспроможності підприємства як поняття та наукової категорії.. 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/ogoloshennya
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/ogoloshennya
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
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Тема 2. Конкурентне середовище підприємства 

Результа
ти 

навчанн
я 

ПРН 6 

Кількість годин: 
лекції – 4 
практ. – 4 

Література: 
7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20 

Опис 
теми 

Основні складові конкурентного середовища 
Поняття «конкурентне середовище», класифікація конкурентного середовища, 

бар’єри входу на ринок, бар’єри виходу з ринку. 
Державна політика в сфері регулювання конкуренції 
Елементи державної політики регулювання конкуренції, інституції та механізми 

державного регулювання конкуренції, законодавчі основи антимонопольного 
регулювання, методика визначення монопольного становища, недобросовісна 
конкуренція та відповідальність за неї, поняття «економічна концентрація», 
міжнародні підходи до державного регулювання рівня монополізації. 

Рушійні сили ринку та інтенсивність конкуренції 
Поняття «інтенсивність конкуренції», види рушійних сил ринку, визначення рівня 

проникнення, ексклюзивності та інтенсивності, показники розподілу ринкових 
часток та інтенсивності конкуренції. 

Аналіз діяльності конкурентів 
Схема аналізу профілю конкурента, матриця формування конкурентної карти ринку, 
карта стратегічних груп. 

Тема 3. Поняття та економічне значення конкурентних переваг 

Результа
ти 

навчанн
я 

ПРН 6, 
ПРН 13 

Кількість годин: 
лекції – 4 
практ. – 4 

Література: 
2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 25 

Опис 
теми 

Сутність та співвідношення понять “ринкові чинники успіху”, “ключові 
компетенції”, “конкурентні переваги” 

Поняття “ринкові чинники успіху”, “ключові компетенції” та “конкурентні 
переваги”, абсолютні та відносні переваги, критерії міжнародної торгівлі за 
А.Смітом, Д.Рікардо, Дж.Міллом; ромб національних переваг М.Портера, показники 
міжнародної конкурентоспроможності країни та галузі 

Властивості конкурентних переваг 
Життєвий цикл конкурентної переваги, узагальнюючі показники розміру деяких 

конкурентних переваг. 
Сфери формування та реалізації конкурентних переваг 
Ланцюг створення вартості, стратегічні зони господарювання, зовнішні та 

внутрішні конкурентні переваги,  
Види та джерела формування конкурентних переваг 

Критерії класифікації конкурентних переваг, типові причини новацій, які 
забезпечують конкурентну перевагу, еволюція практичних підходів до 
використання ключових джерел формування конкурентних переваг, базові стратегії 
конкуренції та конкурентні переваги  

Тема 4. Фомування конкурентної стратегії 
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Результа
ти 

навчанн
я 

ПРН 6, 
ПРН 13 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 4 

Література: 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 31, 32   

Опис 
теми 

Система конкурентних стратегій підприємства 
Стратегічні показники, що впливають на вибір стратегій, класифікації 

конкурентних стратегій,  
Стратегії надбання конкурентної переваги (загальні стратегії конкуренції) 
Стратегія контролю над витратами, стратегія диференціації,  стратегія 

фокусування, загальні стратегії конкуренції за М.Портером. 
Стратегії конкурентної поведінки підприємства 
Наступальні, оборонні та коопераційні стратегії, стратегічні альянси,  
Стратегія забезпечення конкурентоспроможності як комплексна стратегія 
Товарно-ринкова стратегія, ресурсно-ринкова стратегія, технологічна стратегія, 

інтеграційна стратегія, інвестиційно-фінансова стратегія, соціальна стратегія, 
управлінська стратегія. 

Ситуаційне проектування конкурентної стратегії 
Колесо страгії конкуренції, етапи розробки та реалізації конкурентної стратегії, 
характеристика етапів життєвого циклу розвитку ринків, конкурентні стратегії в 
роздроблених галузях, конкурентні стратегії на міжнародних ринках. 

Тема 5. Поняття та методи оцінювання конкурентоспроможності продукції, підприємства та 

галузі 

Результа
ти 

навчанн
я 

ПРН 13 

Кількість годин: 
лекції – 6 
практ. – 6 

Література: 
4, 6, 11, 13, 23, 24, 25, 25, 27, 28, 33, 34   

Опис 
теми 

Фактори, чинники та критерії конкурентоспроможності товару 
Поняття конкурентоспроможності товару, види чинників, що впливають на 

конкурентоспроможність продукції, фактори конкурентоспроможності за стадіями 
відтворення продукту, основні критерії конкурентоспроможності продукції та 
послуг.  

Методи оцінки конкурентоспроможності продукції 
Принципи оцінки конкурентоспроможності товарів та послуг, корисний ефект та 

споживчі властивості товару, ціна споживання товару, аналітичні, графічні та 
матричні методи оцінки конкурентоспроможності продукції, диференціальний, 
комплексний та змішаний методи оцінювання. 

Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства 
Схема дослідження конкурентів, етапи оцінювання конкурентоспроможності 

підприємства, кластер ний аналіз 
Методи оцінювання конкурентоспроможності галузі 

Міжнародна конкурентоспроможність та показники її оцінювання, реальний 
обмінний курс, відкрита порівняльна перевага, чистий індекс експорту, індекс 
Грубеля-Ллойда, показник внутрішніх ресурсозатрат 

Тема 6. Вимірювання якості продукції та основні підходи до управління 

конкурентоспроможністю 

Результа Кількість годин: Література: 
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ти 
навчанн

я 
ПРН 13 

лекції – 4 
практ. – 1 

2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 22, 25, 27, 28, 35 

Опис 
теми 

Якість товару – основний важіль забезпечення його конкурентоспроможності 
Показники якості товару, абсолютний та відносний рівень якості, фактори, що 

впливають на якість товару, методи кількісної оцінки рівня якості товару, понятя 
стандартизація, сертифікації та стандарту, система якості. 

Вимірювання якості продукції 
Технічний рівень якості, фіксація та верифікація думок експертів, система 

проритетност показників якості, етапи та кроки вимірювання якоті продукції. 
Основні підходи до управління конкурентоспроможністю товару 

Складові управління конкурентоспроможністю товару, ланцюг розвитку об'єкта 
(створення товару) згідно функціонального підходу, відмінності функціонального та 
предметного підходів до розвитку продукції підприємства, схема вибору бази 
порівняння при прогнозуванні стратегії підвищення якості та 
конкурентоспроможності товару 

Тема 7. Менеджмент якості як основа забезпечення конкурентоспроможності 

Результа
ти 

навчанн
я 

ПРН 13 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 1 

Література: 
2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 25, 31 

Опис 
теми 

Ідеологія менеджменту якості 
Формування підходів до розуміння категорії «Якість», сучане розуміння категорії, 

«Петля якості» або типові стадії життєвого циклу, на яких забезпечується якість 
продукції, Сучасні принципи менеджменту якості, Цикл Демінга (PDCA), «Зірка 
якості» 

Інструментарій управління якістю 
Класифікація методів управління якістю, інструменти контролю та управління 

якістю, контрольні листки, діаграма Парето, причинно-наслідкова діаграма, 
гістограма, діаграма розсіювання, контрольні карти, стратифікація. 

Система управління якістю 
Створення та впровадження системи управління якістю на підприємстві, модель 

системи менеджменту якості,  в основу якої покладено процес, етапи розроблення 
систем якості 

Забезпечення ефективного функціонування системи управління якістю 
Стандартизація, стандарт та види стандартів, обов’язкова та добровільна 

сертифікація, аудит системи якості. 
Якість – всесвітнє поле конкуренції на порозі ХХІ століття 
Національні премії з якості, Модель оцінки Європейської премії з якості 
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