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Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов язкова вибіркова дисципліна Обов язкова
Семестр

Кількість кредитів

Загальна кількість годин

Кількість модулів

Лекції годин

Практичні семінарські годин

Лабораторні годин

Самостійна робота годин

Тижневих годин для денної форми навчання

аудиторних

самостійної роботи студента

Вид контролю Екзамен

Мета та завдання дисципліни 

Мета надання студентам теоретичних знань щодо управління міжнародною
конкурентоспроможністю продукції туристичного підприємства та формування
умінь аналізувати чинники що впливають на рівень конкурентоспроможності
планувати та організовувати діяльність по підвищенню її рівня

Завдання сформувати знання категоріального апарату особливостей і
механізмів управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства в
умовах глобалізації принципи і методи підвищення рівня конкурентоспроможності
підприємства показники та фактори міжнародної конкурентоспроможності
підприємства та сформувати навички із застосування загальних та спеціальних
методів управління міжнародною конкурентоспроможністю туристичного
підприємства розробляти корегувати та контролювати стратегію
конкурентоспроможності підприємства та організовувати діяльність щодо її
реалізації



Структура дисципліни

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числ

л п с лаб срс

Змістовий модуль Фактори міжнародної конкурентоспроможності туристичного підприємства
Тема Конкуренція в системі ринкової
економіки
Тема Конкурентоспроможність товарів
і послуг на світовому ринку послуг
Тема Фактори забезпечення
міжнародної конкурентоспроможності
туристичного підприємства
Тема Аналіз і оцінювання міжнародної
конкурентоспроможності туристичного
підприємства
Тема Конкурентоспроможність галузі
у світовому господарстві
Тема Мікростратегії міжнародної
конкурентоспроможності туристичного
підприємства
Разом за змістовим модулем

Змістовий модуль Регулювання конкуренції
Тема Система управління
конкурентоспроможністю туристичного
підприємства на світовому ринку
Тема Регулювання конкуренції на
національному і міжнародному рівнях
Тема Конкурентоспроможність в
умовах глобалізації
Разом за змістовим модулем
Усього годин

Теми семінарських практичних лабораторних занять

№ з п Вид та тема заняття Години
Семінар розгорнута бесіда
Конкуренція в системі ринкової економіки
Семінар запитань і відповідей
Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку
Семінар запитань і відповідей
Фактори забезпечення міжнародної конкурентоспроможності
туристичного підприємства
Семінар з виконанням розрахункових задач
Аналіз і оцінювання міжнародної конкурентоспроможності
туристичного підприємства
Семінар дискусія
Конкурентоспроможність галузі у світовому господарстві
Сеиінар запитань і відповідей
Мікростратегії міжнародної конкурентоспроможності туристичного
підприємства
Семінар запитань і відповідей
Система управління конкурентоспроможністю туристичного
підприємства на світовому ринку
Семінар розгорнута бесіда
Регулювання конкуренції на національному і міжнародному рівнях



Семінар дискусія
Конкурентоспроможність в умовах глобалізації

Індивідуальні завдання

Підготовка оглядів періодичної літератури наукових монографій
Підготовка рефератів доповідей за обраною темою
Добір і обробка статистичної інформації підготовка аналітичних довідок
Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських всеукраїн
ських та міжнародних семінарах та конференціях



Обсяги зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль Фактори міжнародної конкурентоспроможності туристичного підприємства

Тема
Конкуренція в

системі ринкової
економіки

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань сутність
конкуренції та її роль в ринковій економіці основні
поняття та теорії конкуренції
Джерела

Самотестування
Підготовка до презентації доповіді

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування
заслуховування та

обговорювання
доповідей

Тема
Конкурентоспромо

жність товарів і
послуг на

світовому ринку
послуг

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань визначення
поняття конкурентоспроможності товарів та послуг
встановлення особливостей оцінки рівня
конкурентоспроможності туристичних послуг теорія
споживчої цінності
Джерела

Самотестування
Підготовка до понятійного диктанту

Тестування
фронтальне та
індивідуальне
опитування

понятійний диктант

Тема Фактори
забезпечення
міжнародної

конкурентоспромо
жності

туристичного
підприємства

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань фактори
забезпечення конкурентоспроможності туристичних
підприємств конкурентні переваги та компетенції
туристичних підприємств теорія можливостей і
ресурсів роль держави у забезпеченні конкурентного
середовища туристичної галузі
Джерело

Самотестування
Підготовка до тестування

Тестування

Тема Аналіз і
оцінювання
міжнародної

конкурентоспромо
жності

туристичного
підприємства

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань методологія
порівняльного аналізу мультиплікаційна оцінка
конкурентоспроможності туристичного підприємства
метод Р функціональний метод оцінки
конкурентоспроможності туристичного підприємства
рівневий підхід
Джерела

Самотестування
Підготовка до понятійного диктанту

Тестування
проведення дискусії

заслуховування та
обговорювання

повідомлень

Тема
Конкурентоспромо

жність галузі у
світовому

господарстві

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань галузевий аналіз
аналіз стратегічних групп ланцюжок цінностей галузі
кластеризація держава й конкурентоспроможність
галузі
Джерела

Самотестування
Підготовка до понятійного диктанту

Тестування
проведення дискусії

заслуховування та
обговорювання

повідомлень

Тема
Мікростратегії
міжнародної

конкурентоспромо
жності

туристичного
підприємства

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань стратегія
підвищення міжнародної конкурентоспроможності
туристичного підприємства класифікація
конкурентних стратегій процес розробки стратегії
підвищення конкурентоспроможності туристичної
компанії механізм реалізації стратегії та її корегування
оцінка ефективності стратегії
Джерела

Самотестування
Підготовка до понятійного диктанту

Тестування



Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль Регулювання конкуренції

Тема Система
управління

конкурентоспромо
жністю

туристичного
підприємства на
світовому ринку

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань особливості
формування системи управління міжнародною
конкурентоспроможністю туристичного підприємства
підсистема управління витратами як фактор
міжнародної конкурентоспроможності туристичного
підприємства підсистема управління якістю послуг і
процесів підсистема управління ресурсами підсистема
управління часовими параметрами діяльності
Джерела

Самотестування
Підготовка до понятійного диктанту

Тестування
проведення дискусії

заслуховування та
обговорювання

повідомлень

Тема
Регулювання

конкуренції на
національному і
міжнародному

рівнях

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань регулювання
міжнародної конкуренції на багатосторонніх засадах
регулювання конкуренції СОІВ регулювання
конкуренції СОТ міжнародне регулювання ОДП
міжнародна мережа з питань конкуренції участь ОЕСР
в регулюванні міжнародної конкуренції регулювання
конкуренції в ЄС та ОДП конкурентне право та
політика України
Джерела

Самотестування
Підготовка до понятійного диктанту

Тестування
проведення дискусії

заслуховування та
обговорювання

повідомлень

Тема
Конкурентоспромо

жність в умовах
глобалізації

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань сутність та основні
чинники глобальної конкуренції та конкурентоспромо
жності глобальні конкурентні переваги забезпечення
глобальної конкурентоспроможності кросс культурні
особливості управління конкурентоспроможністю в
умовах глобалізації
Джерела

Самотестування
Підготовка до понятійного диктанту

Тестування
проведення дискусії

заслуховування та
обговорювання

повідомлень

Результати навчання

Знання і розуміння організації туристичної діяльності а формування конкурентної
туристичної послуги з урахуванням умов конкурентного середовища на національному та
міжнародному рівнях
Знання і розуміння специфіки конкурентоспроможності туристичної галузі та туристичного
підприємства
Знання факторів забезпечення конкурентоспроможності туристичного підприємства
Володіння методологією оцінювання міжнародної конкурентоспроможності туристичного
підприємства
Знання та володіння методикою аналізу конкурентоспроможності туристичної галузі

Уміння проводити оцінку ефективності конкурентної стратегії туристичного підприємства

Знання систем управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства

Форми навчання

Лекції семінарські заняття самостійна робота підготовка презентацій ре
фератів самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури



Методи оцінювання

Екзамен



Розподіл балів які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ рівень
сформованності компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену на протязі семестру балів та при проведені підсумкового контролю
екзамену балів

Оцінювання протягом семестру

Вид роботи бали

№ теми
практичного

заняття
Тестові

завдання
Задачі

завдання
кейси тощо

Обговорення
теоретичних
питань теми

Індивідуальне
завдання ПМК Сума

балів

Модуль

Змістовий модуль Фактори міжнародної конкурентоспроможності туристичного підприємства

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Разом
змістовий
модуль

Змістовий модуль Регулювання конкуренції

Тема

Тема

Тема

Разом
змістовий
модуль
Усього
модуль



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп ютерної програми

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів
балів теоретична частина тестування
балів практична частина розрахункове завдання
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються Сума

складає загальну кількість балів отриманих за екзамен
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання тестових завдань
Оцінювання тестових завдань тестових завдань по балу проводиться на

основі інформації яку надає комп ютер за результатами тестування кількість
правильних відповідей Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в
один бал

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом
підбиття підсумку або сумування балів які набрали студенти під час тестування

Оцінювання результатів виконання практичної частини розрахункове
завдання на балів здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання
Завдання виконано у повному обсязі відповідь обґрунтована висновки і
пропозиції аргументовані розрахунки правильні оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні прийняті рішення недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на при правильному оформлені або не
менше ніж на якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні
Завдання виконано менше ніж на допущені помилки в розрахунках чи
оформленні прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп ютерної програми

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів
балів теоретична частина тестування
балів практична частина розрахункове завдання
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються

Сума складає загальну кількість балів отриманих за екзамен
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання тестових завдань

Оцінювання тестових завдань тестових завдань по балу проводиться на
основі підрахунку кількості правильних тестів Правильна відповідь на одне тестове
завдання оцінюється в один бал

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під
биття підсумку або сумування балів які набрали студенти під час тестування

Оцінювання результатів виконання практичної частини розрахункове за
вдання на балів здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання
Завдання виконано у повному обсязі відповідь обґрунтована висновки і
пропозиції аргументовані розрахунки правильні оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні прийняті рішення недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на при правильному оформлені або не
менше ніж на якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні
Завдання виконано менше ніж на допущені помилки в розрахунках чи
оформленні прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів отриманих за
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів
вивчення дисципліни модулю

Оцінка

бальна шкала Шкала Національна шкала

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

Методичне забезпечення

Електронний конспект лекцій
Методичні вказівки з вивчення дисципліни з виконання курсової роботи
Комплекти індивідуальних завдань
Навчальна та наукова література нормативні документи

Рекомендована література

Основна

Чернега О Б Управління міжнародною конкурентоспроможністю
підприємств організацій навч Посібник Львов Магнолія

с
Чернега О Б Управління міжнародною конкурентоспроможністю
підприємства Текст метод вказівки до вивч дисципліни О Б Чернега
О А Швиданенко А С Маловичко М во освіти і науки молоді і спорту
України Донец нац ун т економіки і торгівлі ім М І Туган Барановського
Каф міжнар економіки Донецьк ДонНУЕТ с
Чернега О Б Управління міжнародною конкурентоспроможністю
підприємства Текст метод вказівки щодо підготовки курсової роботи
О Б Чернега Ю Г Бочарова М во освіти і науки молоді і спорту України
Донец нац ун т економіки і торгівлі ім М І Туган Барановського Каф
міжнар економіки Донецьк ДонНУЕТ с
Інноваційна компонента конкурентоспроможності економіки України
О Б Чернега В С Бі лозубенко І С Бондаренко М во освіти і науки України
Донецьк Вид во Ноулідж с
Конкурентоспроможність економіки України можливості переваги
компетенції монографія М во освіти і науки України наук ред
О Б Чернега Донецьк Вид во Ноулідж с
Портер М Международная конкуренция Конкурентные преимущества стран
Текст пер с англ М Портер М Международные отношения с

Допоміжна



Антонюк Л Л Міжнародна конкурентоспроможність країн теорія та
механізм реалізації Монографія К КНЕУ
Ансофф И Новая корпоративная стратегия Пер с англ СПб ПитерКом

Антонюк Л Вацик В Економетричні методи аналізу міжнародної
конкурентоспроможності країн Економіка України №
Брун М Гиперконкуренция характерные особенности движущие силы и
управление Проблемы теории и практики управления №
Виссема Х Менеджмент в подразделениях фирмы предпринимательство и
координация в децентрализованной компании Пер с англ М ИНФРА
М
Гейтс Б Бизнесс со скоростью мысли Изд е исправленное Пер с англ
М ЭКСМО Пресс
Герстнер Луис Кто сказал что слоны не умеют танцевать Возрождение
корпорации взгляд изнутри Пер с англ М Альпина Паблишер

Делл Майкл От без посредников стратегии которые совершили
революцию в компьютерной индустрии Пер с англ М Альпина Бизнес
Бук
Йип Д Глобальная стратегия в мире нации Пер с англ Под ред Ю Н
Каптуревского СПб Питер
Кристенсен Клейтон М Дилемма инноватора Пер с англ М Альпина
Бизнес Букс
Коллинз Дж Поррас Дж Построенный навечно СПб Питер
Коллинз Дж От хорошого к великому Пер с англ СПб Стокгольмская
школа экономики в Санки Петербурге
Каплан Р С Нортон Д П Сбалансированная система показателей От
стратегии к действию е изд испр и доп Пер с англ М ЗАО Олимп
Бизнес
Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації
економічного розвитку Монографія У т Д Г Лук яненко А М Поручник
Л Л Антонюк та ін За заг ред Д Г Лук яненко А М Поручника К КНЕУ

Финкельштейн Сидни Ошибки топ менеджеров ведущих корпораций анализ
и практические выводы Пер с англ М Альпина Бизнес Букс
Яненко Я В Война за локальные рынки примеры маркетинговых стратегий
Текст Я В Яненко М ЛитРес

Базилевич В Д Природні монополії В Д Базилевич Г М Филюк К
Знання с
Загорна Т О Дослідження конкурентного процесу в галузі синтез
фрактальних характеристик і процедур Т О Загорна Європейський
вектор економічного розвитку № С
Гриценко Е Оценка уровня развития рыночной конкуренции Конкуренция
Вестник Антимонопольного комитета № С
Циганок О О Аналіз позиції підприємства в конкурентній боротьбі за
методом конкурентних переваг Актуальні проблеми економіки №

С
Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення основних типів товарних
ринків Розпорядження Антимонопольного комітету України від №

р

Інформаційні ресурси



Закон України Про Антимонопольний комітет України Електронний
ресурс Режим доступу

Закон України Про захист економічної конкуренції Електронний ресурс
Режим доступу

Закон України Про захист від недобросовісної конкуренції Електронний
ресурс Режим доступу

Кодекс України про адміністративні правопорушення витяг Електронний
ресурс Режим доступу


