
 

 

І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  
Управління конкурентоспроможністю  

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  
Кафедра управління 

Розробник(и) 
Опанасюк Ю.А., старший викладач кафедри 

управління 

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 

6 рівень,FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
5-8 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 150 

годин, з яких 48 годин становить контактна робота з 

викладачем (16 години лекцій, 32 години практичних 

занять), 102 години становить самостійна робота, 

атестація. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми  «Менеджмент» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців 

компетентності щодо об’єктивних закономірностей, механізму та особливостей 

сучасної конкуренції та конкурентоспроможності пдприємства, а також набуття 

ними навиків та вмінь дослідження стану конкуренції, аналізу та оцінювання рівня 

конкурентоспроможності підприємства, розроблення та практичного застосування 

стратегії підтримування та нарощування її конкурентних переваг. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. Введення в дисципліну «Управління конкурентоспроможністю 

підприємства». 

Предмет і завдання дисципліни. Теоретичні основи та методична база 

управління конкурентоспроможністю підприємства. Форми організації навчального 

процесу і методичне та бібліографічне забезпечення курсу. 

ТЕМА 2.  Конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги. 

Сутність і види економічної конкуренції. Еволюція поглядів на конкуренцію. 



 

 

Конкуренція, як рушійна сила ринку. Елементи механізму конкурентної боротьби. 

Конкуренція й підприємство. Види конкурентоспроможності залежно від рівня й 

об’єкту аналізу. 

Ринковий напрям теорії конкурентних переваг. Ресурсний напрям теорії 

конкурентних переваг. 

ТЕМА 3. Конкурентне середовище підприємства. 

Основні складові конкурентного середовища. Модель «п’яти сил конкуренції» 

М. Портера та її елементи. 

Державна політика в сфері регулювання конкуренції. Рушійні сили ринку та 

інтенсивність конкуренції. Чинники, що впливають на силу конкурентної боротьби. 

Методи оцінювання інтенсивності конкуренції. Показники концентрації виробництва 

в галузі . 

Аналіз діяльності конкурентів. Інформаційне забезпечення та структура аналізу 

діяльності конкурентів. Методика побудови та інтерпретація конкурентної карти 

ринку та карти стратегічних груп. 

ТЕМА 4. Конкурентні переваги підприємства. 

Сутність ключові чинники успіху: поняття та класифікація. Тактичні та 

стратегічні чинники конкурентної переваги підприємства. 

Властивості конкурентних переваг. Порівняльний характер конкурентних 

переваг. Залежність конкурентних переваг від конкретних умов і причин. Життєвий 

цикл конкурентної переваги. Сфери формування та реалізації конкурентних переваг. 

Концепція «ланцюга створення вартості» та її застосування при реалізації 

конкурентних переваг. 

Види та джерела формування конкурентних переваг. 

ТЕМА 5. Стратегічний підхід до управління конкурентоспроможністю 

підприємства 

Система конкурентних стратегій підприємства. Сутність поняття «конкурентна 

стратегія». Найбільш поширені класифікації стратегії ринкової конкуренції. 

Загальні стратегії конкуренції. Базові стратегії конкуренції. Стратегії 

конкурентної поведінки підприємства. Стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності як комплексна стратегія. Ситуаційне проектування 

конкурентної стратегії. Адаптація стратегії конкуренції до особливостей динаміки 

ринку. 

ТЕМА 6. Конкурентоспроможність товару та методи його оцінювання. 

Критерії та чинники конкурентоспроможності товару. 

Конкурентоспроможність продукції– основа формування конкурентоспроможності 

підприємства. Методи оцінювання конкурентоспроможності продукції. Якість 

товару (послуг) – основний важіль забезпечення його конкурентоспроможності. 

Оптимізація співвідношення ціни, якості та обслуговування як основна мета 

управління конкурентоспроможністю товару. Основні підходи до управління 

конкурентоспроможністю товару (послуг). 

ТЕМА 7. Система та процес управління конкурентоспроможністю 

підприємства 

Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства. 

Аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства: виробничий, 



 

 

маркетинговий, фінансовий, інноваційний, організаційно – культурний, кадровий, 

управлінський. 

Методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства. Системно – 

процесний підхід до управління конкурентоспроможності підприємства. Цикл 

управління конкурентоспроможністю 

ТЕМА 8. Розроблення та забезпечення реалізації програм підвищення 

конкурентоспроможності. 

Концепція розроблення та забезпечення реалізації програм підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Програми підвищення продуктивності та 

якості як складової програм забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 

Основні етапи розроблення програми підвищення конкурентоспроможності. 

Реалізація програми підвищення конкурентоспроможності та моніторинг її перебігу. 

Особливості конкурентних відносин в Україні. Перспективи розвитку 

українських компаній. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

ПР1 проводити аналіз конкурентних переваг різних об’єктів 

ПР2 проводити аналіз діяльності конкурентів і прогнозувати положення 

підприємств на ринку 

ПР3 побудувати конкурентну карту ринку й систематизувати конкурентні 

переваги; 

ПР4 використовувати результати аналізу при розробці конкурентних стратегій 

підприємства 

ПР5 системно управляти якістю і конкурентоспроможністю підприємства 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати навчання (ПРН), досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна: 

ПРН3 
Демонструвати знання теорій , методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН11 
Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у 

різних сферах діяльності організації. 

ПРН16 
Демонструвати навички самостійної роботи , гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

7.  Види навчальної діяльності та навчальних занять  

 7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л), семінарські 

заняття та інтерактиви (СІ), практичні заняття (ПЗ) та самостійне вивчення (СРС): 

ТЕМА 1. Введення в дисципліну «Управління конкурентоспроможністю 

підприємства». 



 

 

Л 1. Предмет і завдання дисципліни. Теоретичні основи та методична база 

управління конкурентоспроможністю торгівельних організацій. Форми організації 

навчального процесу і методичне та бібліографічне забезпечення курсу 

ПЗ1: Обговорення лекції, вирішення проблемних питань. 

ПЗ. 2. Тестування з питань лекції.  Розв’язування  задач, розгляд типових 

прикладів. 

Тема 2.  Конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги. 

Л. 2. Сутність і види економічної конкуренції. Еволюція поглядів на 

конкуренцію. Конкуренція, як рушійна сила ринку. Елементи механізму 

конкурентної боротьби. Конкуренція й підприємство. Види 

конкурентоспроможності залежно від рівня й об’єкту аналізу. 

СРС 2: Ринковий напрям теорії конкурентних переваг. Ресурсний напрям 

теорії конкурентних переваг. 

ПЗ3: Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових 

прикладів.Аналіз конкурентних переваг окремого підприємства у порівнянні з 

підприємствами-аналогами однієї галузі 

ПЗ 4. Тестування з питань лекції.  Розв’язування  задач, розгляд типових 

прикладів. 

ТЕМА 3. Конкурентне середовище підприємства. 

Л3: Основні складові конкурентного середовища. Модель «п’яти сил конкуренції» 

М. Портера та її елементи.Державна політика в сфері регулювання конкуренції. 

Рушійні сили ринку та інтенсивність конкуренції. Чинники, що впливають на силу 

конкурентної боротьби. Методи оцінювання інтенсивності конкуренції. Показники 

концентрації виробництва в галузі . 

СРС 2:Аналіз діяльності конкурентів. Інформаційне забезпечення та структура 

аналізу діяльності конкурентів. Методика побудови та інтерпретація конкурентної 

карти ринку та карти стратегічних груп. 

ПЗ5: Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових 

прикладів.Розрахунок індексу Херфіндаля-Хіршмана. 

ПЗ 6. Тестування з питань лекції. Розрахунок ємності ринку на основі 

використання коефіцієнтів приведення обсягів продажів. 

Тема 4. Конкурентні переваги підприємства. 

Л. 4. Сутність ключові чинники успіху: поняття та класифікація. Тактичні та 

стратегічні чинники конкурентної переваги підприємства. 

Властивості конкурентних переваг. Порівняльний характер конкурентних 

переваг. Залежність конкурентних переваг від конкретних умов і причин. Життєвий 

цикл конкурентної переваги. Сфери формування та реалізації конкурентних переваг. 

Концепція «ланцюга створення вартості» та її застосування при реалізації 

конкурентних переваг.Види та джерела формування конкурентних переваг 

ПЗ. 7. Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових 

прикладів.Моделі галузевої конкуренції М. Портера 

ПЗ. 8. Тестування з питань лекції.  Побудова конкурентної карти ринку. 

Тема 5. Стратегічний підхід до управління конкурентоспроможністю 

підприємства 

Л. 5. Система конкурентних стратегій торгівельного підприємства. Сутність 

поняття «конкурентна стратегія». Найбільш поширені класифікації стратегії ринкової 



 

 

конкуренції.Загальні стратегії конкуренції. Базові стратегії конкуренції. Стратегії 

конкурентної поведінки підприємства. Стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності як комплексна стратегія. Ситуаційне проектування 

конкурентної стратегії. Адаптація стратегії конкуренції до особливостей динаміки 

ринку. 

СІ. 9. Семінарське заняття. Розробка стратегії управління 

конкурентоспроможности підприємства. 

ПЗ. 10. Контрольна робота. 

Тема 6. Конкурентоспроможність товару та методи його оцінювання. 

Л. 6. Критерії та чинники конкурентоспроможності товару. 

Конкурентоспроможність продукції– основа формування конкурентоспроможності 

підприємства. Методи оцінювання конкурентоспроможності продукції. Якість 

товару (послуг) – основний важіль забезпечення його конкурентоспроможності. 

Оптимізація співвідношення ціни, якості та обслуговування як основна мета 

управління конкурентоспроможністю товару. Основні підходи до управління 

конкурентоспроможністю товару (послуг). 

СІ. 11. Обговорення лекційного матеріалу. Ділова гра «Аналіз 

конкурентоспроможности цукерок та соків України». 

ПЗ. 12. Тестування з питань лекції.  Оцінка рівня конкурентоспроможності 

продукції 

Тема 7. Система та процес управління конкурентоспроможністю 

підприємства 

Л. 7. Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства. 

Аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства: виробничий, 

маркетинговий, фінансовий, інноваційний, організаційно – культурний, кадровий, 

управлінський. 

Методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства. Системно – 

процесний підхід до управління конкурентоспроможності підприємства. Цикл 

управління конкурентоспроможністю. 

ПЗ. 13. Тестування з питань лекції. Розв’язування задач, розгляд типових 

прикладів.Графічний метод оцінки конкурентоспроможності товару 

ПЗ. 14. Тестування з питань лекції.  Оцінка конкурентоспроможністі 

підприєства 

Тема 8Розроблення та забезпечення реалізації програм підвищення 

конкурентоспроможності. 

Л. 8. Концепція розроблення та забезпечення реалізації програм підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Програми підвищення продуктивності та 

якості як складової програм забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 

Основні етапи розроблення програми підвищення конкурентоспроможності. 

Реалізація програми підвищення конкурентоспроможності та моніторинг її 

перебігу.Особливості конкурентних відносин в Україні. Перспективи розвитку 

українських компаній. 

ПЗ. 15. Обговорення лекційного матеріалу. Розв’язування задач, розгляд 

типових прикладів. Вибір конкурентної стратегії фірми.  

ПЗ. 16. Тестування з питань лекції.  Розгляд кейсів. 

7.2 Види навчальної діяльності, що формують навчальне навантаження здобувача 



 

 

вищої освіти  

НД 1. Підготовка до лекційних тем 1-8 (студенти отримують лекційний матеріал 

задля попереднього самостійного вивчення). 

НД 2. Підготовка до опитувань (тестових та із відкритими питанням) до тем 1-8. 

НД 3. Підготовка виступів (групових та індивідуальних) за темами 1,2,3, 9. 

НД 3. Підготовка до тесту за темами змісту дисципліни 1-4 для І модульного 

тестування та за темами 5-9 для тестування протягом ІІ модуля; 

НД 4. Ділові інри (СІ 9, СІ 11).  

НД 5. Контрольна робота. 

      8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням електронних 

засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

МН2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи); 

МН3. Ділові ігри (групова форма роботи); 

МН4. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних 

засобів навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв); 

МН5. Практико-орієнтоване навчання, використання електронних засобів 

навчання для отримання зворотного зв’язку.  

Лекції надають студентам можливість акумулювати та використовувати свої знання 
для аналізу результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища (ФК 2), для визначення перспектив розвитку організації (ФК3), для 

управління організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту (ФК 5) 

Розрахункові, семінарські та дискусійні заняття передбачають набуття навичок з 

роботи в команді та налагодження міжособистісної взаємодії при вирішенні професійних завдань 

(ФК 9), з аналізупроблем організації, формування обґрунтованих рішень (ФК 12). 

 Самостійне навчання відіграє ключову роль у процесі навчання, оскільки лекції 

відбуваються за типом проблемної дискусії. Практичні заняття передбачають 

попередню підготовку до лекцій, презентацій, розрахункових завдань, критичних 

дискусій і таке інше. 

 9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти оцінювання є 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень 

оцінки визначається за допомогою якісних критеріїв та трансформується в 

мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової шкали. Під час проведення 

контрольних заходів використовується 100-бальна шкала оцінювання з можливістю 

переведення в інші: 

Шкала 

оцінюванн

я ECTS 

Визначення Чотирибальна національна 

шкала оцінювання 

Рейтингова бальна шкала 

оцінювання 

A 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100 

B 
Вище середнього рівня з кількома 

помилками 
4 (добре) 82≤ RD < 89 

C Загалом правильна робота з  74≤ RD < 81 



 

 

певною кількістю помилок 

D 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 64≤ RD < 73 

E 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
 60≤ RD < 63 

FX Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35≤ RD < 59 

F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
 RD < 34 

9.2 Методи формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

М1. Опитування (письмові) викладачем протягом лекцій та практичних занять; 

М2. Самооцінювання студентами виступів, дискусій та презентацій. 

М3. Модульні тести. 

9.3 Методи сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних та письмових опитувань, 

індивідуальних презентацій та колективних дискусій. Всі роботи повинні бути 

виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, відхиляються 

викладачем. 

Оцінка здобувача вищої освіти формується таким чином 

СО1 – робота на практичних заняттях (48 балів) 

СО2 - комплексні письмові модульні контрольні роботи (40балів); 

СО3 - оцінювання поточних контрольних робіт (12 балів). 

Пропуск занять відпрацьовується належним чином протягом двох тижнів після 

пропуску: 

Лекція  – складсти інтелект карту за темою; 

Практичне заняття – відтворення відповідних розрахунків, завдання, дискусії у 

письмовому вигляді. 

Всі завдання надсилають у Googleclass у відповідній темі. 

Форма підсумкового контролю – диференційований залік, що проводиться за 

сумацією отриманих балів протягом курсу.  

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10. 1 Засоби 

навчання 

Навчальний процес потребує використання мультимедійного 

проектора (ЗН 1) 

10. 2 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Основна література. 

1. Управління конкурентоспроможністю підприємств: 

підручник / П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О., Шумська С.С., 

Федорченко Н.В., Гелич А.О., П’ятницький Д.В. За заг. ред. д-р. 

екон. наук., проф. Г.Т. П’ятницької. — К.: Видавничий дім 

«Кондор», 2017. — 700 с 

2. Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства : навч. 

посіб. / Р. Л. Лупак, Т. Г. Васильців. – Львів : Видавництво ЛКА, 

2016. – 484 с. 

3. Цибульська, Е.І.. Конкурентоспроможність підприємства : 

навч. посіб. для студентів, які навчаються за спец. 051 – 

Економіка / Е. І. Цибульська ; Нар. укр. акад. – Харків : Вид-во 



 

 

НУА, 2018. – 320 с. 

Допоміжна література: 

1. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ: колективна 

монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Шарко М.В. - Херсон: ПП 

Вишемирський В.С., 2016. - 177 с. (7,2 друк.арк.) 

2. Конкурентоспроможність підприємства : конспект лекцій 

для студентів ден. форми навчання, які навчаються за напрямом 

підгот. 8.03050401 – Економіка підприємства / Нар. укр. акад. ; 

[каф. економіки підприємства ; авт.-упоряд. О. Є. Басманова]. – 

Харків : Вид-во НУА, 2015. – 52 с. 

3. Романюк Л.М. Конкурентоспроможність підприємства: 

Посібник до вивчення дисципліни 8.03050401 – Кіровоград: 

КНТУ – 2014 – 152 с. 

4. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти 

конкурентоспроможності підприємств : монографія / за 

загальною редакцією професора О.Г. Янкового. – Одеса, Атлант, 

2017. – 514 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Тема 

Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні 

заняття,  

годин 

Лаборат

орні 

роботи, 

годин 

Самост

ійне 

опрацю

вання 

матеріа

лу 

(СРС),  

годин 

Індивідуальні 

завдання,  

годин  

(із обсягу СРС)  

Денна форма навчання 

1-й модульний цикл дисципліни 

1 

ТЕМА 1. Введення в дисципліну 

«Управління 

конкурентоспроможністю 

підприємства». 

6 2 
- 

-  
4 

- 

2 
ТЕМА 2. Конкуренція, 

конкурентоспроможність, 

конкурентні переваги. 

6 
2 

- 
-  

4 
- 

3 
ТЕМА 3. Конкурентне середовище 

підприємства 
6 

2 
- 

-  
4 

- 

4 
ТЕМА 4. Конкурентні переваги 

підприємства. 
6 

2 
- 

-  
4 

- 

5 

ТЕМА 5. Стратегічний підхід до 

управління 

конкурентоспроможністю 

торгівельного підприємства 

6 
2 

- 
-  

4 
 

6 
ТЕМА 6. Конкурентоспроможність 

товару та методи його оцінювання. 
6 

2 
- 

-  
4 

 

7 

ТЕМА 7. Система та процес 

управління 

конкурентоспроможністю 

підприємства 

6 
2 

- 
-  

4 
 

8 

ТЕМА 8. Розроблення та 

забезпечення реалізації програм 

підвищення 

конкурентоспроможності. 

6 
2 

- 
-  

4 
 

9 Модульний контроль 4 - 
- 

- 4  

10 Всього за модуль 52 16 - -  36  

 2-й модульний цикл дисципліни 

11 

ТЕМА 1. Введення в дисципліну 

«Управління 

конкурентоспроможністю 

підприємства». 

10 - 4 - 6 - 

12 
ТЕМА 2. Конкуренція, 

конкурентоспроможність, 

конкурентні переваги. 

10 - 4  6  

13 
ТЕМА 3. Конкурентне середовище 

підприємства 10 - 4  6  

14 
ТЕМА 4. Конкурентні переваги 10 - 4  6  



 

 

 

 

підприємства. 

15 

ТЕМА 5. Стратегічний підхід до 

управління 

конкурентоспроможністю 

торгівельного підприємства 

10 - 4  6  

16 
ТЕМА 6. Конкурентоспроможність 

товару та методи його оцінювання. 10 - 4 - 6 - 

17 

ТЕМА 7. Система та процес 

управління 

конкурентоспроможністю 

підприємства 

10 - 4 - 6 - 

18 

ТЕМА 8. Розроблення та 

забезпечення реалізації програм 

підвищення 

конкурентоспроможності. 

10 - 4 - 6 - 

19 

ТЕМА 1. Введення в дисципліну 

«Управління 

конкурентоспроможністю 

підприємства». 

14 - -  14  

20 Модульний контроль 4 - - - 4 - 

21 Всього за модуль 98 - - - 42  

Всього з навчальної дисципліни 
150 16 

32 - 102 - 



 

 

 

Додаток 1  

 

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентнос

ті /  

результати 

навчання 

Результа

т 

навчання 

за 

дисциплі

ною 

Види 

навчальних 

занять  

Види 

навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання і 

навчання 

Засоби 

навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання 

Демонструват

и знання 

теорій , 

методів і 

функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

ПРН 2 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

Описувати 

зміст 

функціональн

их сфер 

діяльності 

організації. 

ПРН 4 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

Демонструват

и навички 

аналізу 

ситуації та 

здійснення 

ПРН 11 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 



 

 

комунікації у 

різних сферах 

діяльності 

організації. 

студента лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

Демонструват

и навички 

самостійної 

роботи , 

гнучкого 

мислення, 

відкритості до 

нових знань, 

бути 

критичним і 

самокритични

м. 

ПРН 16. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

 


