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1. Опис навчальної дисципліни 

   

Найменування показників  Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності 

"назва спеціальності")/ вибіркова 

дисципліна 

Обов’язкова дисципліна 

(для студентів спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність») 
 

Семестр (осінній / весняний)  осінній 

Кількість кредитів  6 

Загальна кількість годин  180 

Кількість змістових модулів  3 

Лекції, годин  63 

Практичні/ семінарські, годин  - 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 117 

Тижневих годин для денної форми 

навчання:  

аудиторних  4,5 

самостійної роботи студента  8,36 

Вид контролю  Залік 
 

 

2. Програма навчальної  дисципліни  

Ціль - формування у здобувачів вищої освіти стратегічного типу 

мислення, системного уявлення про парадигмальні положення та методичні 

засади ефективної діяльності в сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності  з урахуванням складності ті поліструктурності середовища діяльності, 

а також поглиблення знань та розвиток практичних навичок щодо ефективного 

прийняття та реалізації управлінських рішень. 

            Завдання дисципліни полягають у набутті теоретичної і практичної 

підготовки здобувачів ВО у сфері конкурентоспроможності, формуванні вмінь та 

навичок визначення особливостей конкуренції, аналізу конкурентоспроможності 

товарів та послуг на світовому ринку, ідентифікації факторів забезпечення 

конкурентоспроможності,      формування стратегій та систем управління 

конкурентоспроможністю, формуванні уявлення про особливості оцінювання 

середовища діяльності в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 

визначення рівня сформованого стратегічного потенціалу підприємства, 

розуміння пула стратегій підприємств та рівнів стратегічних рішень для їх 

обґрунтування, формування вмінь та навичок управління стратегічною позицією 

підприємства, механізмів її зміни (за потреби) та ведення соціально-

відповідального бізнесу; вивчення інноваційної економіки як сучасної 

економічної системи; особливостей формування та розвитку інноваційної 

інфраструктури; специфіки організації інноваційних підприємницьких структур 



 

 

та інноваційного підприємництва; дослідження особливостей  розвитку 

інноваційної інфраструктури та інноваційного підприємництва у різних країнах 

світу. 

             

 Предмет: стратегії, методи, моделі, механізми та інструменти управління 

організаціями, в тому числі підприємницькими, торговельними та біржовими 

структурами.  

 

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Конкуренція в системі ринкової економіки. 

Конкурентоспроможність товарів та послуг на світовому ринку 

Тема 2. Аналіз та оцінювання конкурентоспроможності 

Тема 3. Стратегії підвищення конкурентоспроможності 

Тема 4. Система управління конкурентоспроможністю 

Тема 5. Середовище діяльності у підприємництві, торгівлі та біржовій 

діяльності 

Тема 6. Стратегічний потенціал підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності та його вимірювання 

Тема 7. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

Тема 8. Управління стратегічною позицією підприємств та концепція 

альтернативності її зміни. 

Тема 9. Соціальна відповідальність в сфері  підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності та її етичні імперативи 

Тема 10. Інноваційна економіка 

Тема 11. Інноваційна інфраструктура як важлива складова інноваційної 

економіки 
Тема 12. Інноваційне підприємництво 
Тема 13. Особливості розвитку інноваційної інфраструктури та 

інноваційного підприємництва в розвинених країнах світу 
Тема 14. Особливості розвитку інноваційної інфраструктури та 

інноваційного підприємництва в Україні 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

загальних програмних компетентностей:  

здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  

здатність приймати обґрунтовані рішення; 

здатність розробляти та управляти проектами 

фахових програмних компетентностей: 

знання основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 



 

 

здатність ідентифікувати, формулювати та вирішувати актуальні наукові та 

прикладні проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми та 

приймати науково обґрунтовані рішення в професійній діяльності; 

здатність оцінити стан та особливості розвитку суб’єктів підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності; оцінити конфліктогенний та еволюційно-

прогресивний потенціал розвитку ринкового середовища функціонування 

підприємств; 

здатність визначати основні рушійні сили та методи конкурентної боротьби, 

ідентифікувати конкурентні моделі ринків та основні фактори, що впливають на 

рівень конкурентоспроможності соціально-економічних систем; 

здатність визначати та характеризувати основні етапи оцінки рівня 

конкурентоспроможності товарів та послуг, аналізувати та оцінювати рівень 

конкурентоспроможності товарів та послуг; 

здатність виявляти механізм впливу споживчої лояльності на прибутковість 

бізнесу, застосовувати основні положення теорії споживчої цінності для аналізу 

та управління рівнем конкурентоспроможності товарів та послуг, оцінювати 

вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на рівень 

конкурентоспроможності підприємства; 

здатність встановлювати взаємозв’язок між конкурентними перевагами та 

рівнем конкурентоспроможності підприємства, розробляти механізм розвитку 

конкурентних переваг та ключових компетенцій підприємства; 

здатність виконувати оцінювання сукупного стратегічного потенціалу 

підприємства та його складових, визначати напрямки розвитку стратегічного 

потенціалу підприємств відповідно до його цільового рівня та галузевої 

належності бізнесу; 

здатність приймати обґрунтовані стратегічні рішення у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, формувати стратегію розвитку та 

складові стратегічного набору підприємства; 

знання концепції альтернативності стратегічної поведінки підприємства на 

ринку, володіння навичками оцінювання стратегічних альтернатив розвитку 

підприємств; 

розуміння концепції функціонування соціально-відповідального бізнесу, 

механізмів її реалізації та визначення зовнішніх та внутрішніх інструментів 

ефективної взаємодії громадськості та бізнесу; 

           2) досягнення програмних результатів навчання: 

Демонструвати системність наукового світогляду, здійснювати критичний 

аналіз, оцінку і синтез нових ідей; 

вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності з використанням сучасних 

методів і технологій; 

приймати соціально відповідальні рішення, забезпечувати лідерство та 

автономність у їх реалізації в професійній діяльності; 



 

 

ініціювати інноваційні проекти, організовувати та координувати підготовку 

проектних пропозицій щодо фінансування та реєстрації наукових розробок; 

знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до 

вирішення комплексних наукових і практичних завдань; 

формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, 

методи й моделі вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності; 

виконувати наукові дослідження за обраним напрямом, обґрунтовувати і 

презентувати їх результати; 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 

          основних теорій конкуренції та конкурентоспроможності;  методів 

визначення рівня конкурентоспроможності; 

нормативно-правового забезпечення процесів управління 

конкурентоспроможністю; 

особливостей національних моделей управління конкурентоспроможністю; 

концепції стратегічного середовища діяльності та її динамізму, 

поліструктурності і амбівалентності; 

типології стратегій розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

альтернативності стратегічного розвитку підприємства; 

особливостей функціонування соціально-відповідального бізнесу; 

інноваційної економіки як сучасної економічної структури; 

особливостей функціонування інноваційної інфраструктури та інноваційного 

підприємництва 

 уміння/навички: 

          аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між факторами 

конкурентоспроможності та її рівнем; 

          обгрунтовувати моделі управління конкурентоспроможністю на рівні 

підприємства;  

          визначати напрями удосконалення системи управління 

конкурентоспроможністю; 

визначати рівень сукупного стратегічного потенціалу підприємства та його 

складових елементів; 

обгрунтовувати стратегічні рішення та здійснювати вибір ефективного 

стратегічного рішення серед кола доступних стратегічних альтернатив; 

управління стратегічною позицією підприємств; 

організації інноваційного бізнесу із використанням інфраструктурних 

можливостей економічної системи 

 комунікація: 

аргументувати щодо напрямів розвитку політики у сфері 

конкурентоспроможності; 

ідентифікація суспільних інтересів для побудови соціально-відповідальних 

рішень 

 відповідальність і автономія: 



 

 

           демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття 

стратегічних рішень; 

           дотримуватися засад відповідального і сталого конкурентоспроможного 

розвитку; 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

 Кількість годин   

усього  У тому числi  

 л п/с лаб срс 

Змістовий модуль 1. Управління конкурентоспроможністю 

Тема 1. Конкуренція в системі ринкової 

економіки. 

Конкурентоспроможність товарів та 

послуг на світовому ринку 

11 4 - - 7 

Тема 2. Аналіз та оцінювання 

конкурентоспроможності  
13 6 - - 7 

Тема 3. Стратегії підвищення 

конкурентоспроможності  
11 4 - - 7 

Тема 4. Система управління 

конкурентоспроможністю  
13 6 - - 7 

Разом за змістовим модулем 1 48 20 - - 28 

Змістовий модуль 2. Методика прийняття стратегічних рішень в сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності 

Тема 5. Середовище діяльності у 

підприємництві, торгівлі та біржовій 

діяльності 

12 4 - - 8 

Тема 6. Стратегічний потенціал 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності та його вимірювання 

14 6 - - 8 

Тема 7. Рівні стратегічних рішень та 

типологія стратегій підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності 

12 4 - - 8 

Тема 8. Управління стратегічною 

позицією підприємств та концепція 

альтернативності її зміни  

12 4 - - 8 

Тема 9. Соціальна відповідальність в 

сфері  підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності та її етичні 

імперативи  

12 4 - - 8 

Разом за змістовим модулем 2 62 22 - - 40 

Змістовий модуль 3. Інноваційна інфраструктура 

Тема 10. Інноваційна економіка 14 4 - - 10 

Тема 11. Інноваційна інфраструктура як 

важлива складова інноваційної економіки 
14 5 - - 9 

Тема 12. Інноваційне підприємництво 14 4 - - 10 

Тема 13. Особливості розвитку 

інноваційної інфраструктури та 

інноваційного підприємництва в 

розвинених країнах світу 

14 4 - - 10 



 

 

Тема 14. Особливості розвитку 

інноваційної інфраструктури та 

інноваційного підприємництва в Україні 

14 4 - - 10 

Разом за змістовим модулем 3 70 21 - - 49 

Усього годин 180 63 - - 117 

 

4. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Відповідно до системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

ДонНУЕТ, рівень сформованності компетентностей оцінюється у випадку 

проведення заліку у 100 балів. 

 

Оцінювання студентів протягом семестру  

(очна форма навчання) 

№ теми 

семінарського/ 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Аудиторна робота 
Позааудиторна 

робота 
 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

ПМК 

Завдання для 

самостійного 

виконання 

Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 - - - - 5 5 

Тема 2 - - - - 5 5 

Тема 3 - - - - 5 5 

Тема 4 - - - - 5 5 

Разом змістовий 

модуль1 
- - - 20 20 40 

Змістовий модуль 2 

Тема 5 - - - - 3 3 

Тема 6 - - - - 3 3 

Тема 7 - - - - 3 3 

Тема 8 - - - - 3 3 

Тема 9 - - - - 3 3 

Разом змістовий 

модуль 2 
- - - 15 15 30 

Змістовий модуль 3 

Тема 10 - - - - 3 3 

Тема 11 - - - - 3 3 

Тема 12 - - - - 3 3 

Тема 13 - - - - 3 3 

Тема 14 - - - - 3 3 

Разом змістовий 

модуль 3 
- - - 15 15 30 

Разом    50 50 100 

 



 

 

Оцінювання студентів протягом семестру  

(заочна форма навчання) 
Поточне тестування та самостійна робота 

Сума в балах 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Індивідуальне 

завдання 

20 20 20 40 100 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни   
Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 
 

 


