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1. Пояснювальна записка 
1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою дисципліни «Управління конкурентоспроможністю закладів 

гостинності» є поглиблення теоретичних знань, оволодіння сучасним методичним 

інструментарієм, практичними навичками з ефективного управління 

конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання. 
Основні завдання вивчення дисципліни «Управління 

конкурентоспроможністю гостинності» зводяться до вивчення: 

конкурентоспроможності товарів,  послуг, підприємств,  галузей і національної 

економіки, стратегій конкурентної поведінки; набуття вмінь визначати й 

оцінювати показники і фактори конкурентоспроможності, розробляти програми її 

підвищення, аналізувати форми і методи конкуренції в ринковій економіці; 

вибирати оптимальні вітчизняні стратегії на ринках. 
В результаті вивчення курсу «Управління конкурентоспроможністю 

закладів гостинності» студенти повинні 
знати: 
- основні конкурентні переваги та способи їхнього досягнення 

конкретним підприємством в залежності від ситуації, що складається; 
- базові різновиди конкурентних стратегій, основні типи ринків та 

відповідні їм ефективні стратегії конкуренції; 
- загальні та специфічні чинники, що визначають рівень 

конкурентоспроможності підприємства; 
- зміст основних положень сучасної концепції менеджменту якості; 
- послідовність етапів створення на підприємстві системи менеджменту 

якості і забезпечення її ефективного функціонування; 
- сутність загальної концепції управління конкурентоспроможністю 

підприємства та специфічні особливості управління конкурентоспроможністю 

організацій різних типів; 
вміти: 
- здійснювати аналіз положення підприємства у конкурентному 

середовищі; проводити діагностику та ревізію поточної конкурентної стратегії; 
- здійснювати аналіз конкурентних переваг, якими володіє 

підприємство, та визначати ті, що мають бути досягнутими в майбутньому для 

поліпшення його конкурентоспроможності; 
- виконувати розрахунки, що пов’язані з оцінкою ступеню 

інтенсивності конкуренції; здійснювати розрахунки щодо обґрунтування 

організаційно-технічних рішень, що спрямовані на підвищення якості продукції і 

продуктивності виробництва; 
- виконувати розрахунки та здійснювати аналіз одиничних, групових та 

інтегральних показників конкурентоспроможності продукції та 

конкурентоспроможності підприємства; 
- визначати та конкретизувати функції управління 

конкурентоспроможністю підприємства. 
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1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Управління 

конкурентоспроможністю закладів гостинності» здобувач вищої освіти отримує 

наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які  

визначені Стандарті вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти та освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанна 

справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» підготовки бакалаврів. 
 
Інтегральна компетенція: 
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 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
СК 05. Здатність управляти підприємством, приймати рішення у 

господарській діяльності суб'єктів готельного та ресторанного бізнесу 

СК 12. Здатність ініціювати концепцію розвитку бізнесу, формулювати 

бізнес-ідею розвитку суб'єктів готельного та ресторанного бізнесу 
СК 13. Здатність здійснювати планування, управління і контроль 

діяльності суб'єктів готельного та ресторанного бізнесу 
Програмні результати навчання: 
ПРН 04.  Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та 

рекреаційного господарства 
ПРН 15. Розуміти економічні процеси та здійснювати планування, 

управління і контроль діяльності суб'єктів готельного та ресторанного бізнесу 
 
1.3. Міждисциплінарні зв’язки 
Попередні – Маркетинг готельно-ресторанного господарства, Організація 

готельного господарства. Організація ресторанного господарства. Менеджмент 

готельно-ресторанного господарства. Послідовні – Атестація.  
1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Навчальна дисципліна викладається на 4 курсі у 7 семестрі 

денної та заочної форми навчання 
Кількість кредитів ECTS- 3, годин - 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 36 12 24 

заочна 12 6 6 

Самостійна робота, годин Денна -54 Заочна - 78 
 

 СК 08. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та 

організовувати споживання готельних та ресторанних послуг для різних 

сегментів споживачів 

http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
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2. Зміст дисципліни 
2.1 Програма змістовних модулів 

Змістовний модуль 1: Конкурентоспроможність закладів гостинності та конкурентне середовище. 
№ 

теми 
Зміст теми Денна 

Заочна 

1.  Сутність та види економічної конкуренції. 
Ринок як спільнота конкуруючих компаній. Конкурентоспроможність 

суб’єкта конкуренції та її основні ознаки. 
2 

1 

2.  Основні складові конкурентного середовища. 
Державна політика в сфері регулювання конкуренції 2 

1 

3.  Сутність та співвідношення понять “ринкові чинники успіху”, 

“ключові компетенції”, “конкурентні переваги”. 
Властивості конкурентних переваг. 
Сфери формування та реалізації конкурентних переваг 

2 

1 

4.  Система конкурентних стратегій. 
Стратегії конкурентної поведінки закладів гостинності. 
Стратегія забезпечення конкурентоспроможності як комплексна 

стратегія 

2 

1 

 
Змістовний модуль 2: Методичне забезпечення процесу управління конкурентоспроможністю 

закладів гостинності 
№ 

теми 
Зміст теми Денна 

Заочна 

1.  Фактори та чинники конкурентоспроможності продукції та послуги. 
Методи оцінки конкурентоспроможності продукції та послуги 2 

1 

2.  Структура системи забезпечення конкурентоспроможності. 
Методи оцінки конкурентоспроможності закладів гостинності 

1 
0,5 

3.  Фактори забезпечення конкурентоспроможності різних об’єктів. 
Концепція розробки та забезпечення реалізації програми підвищення 

конкурентоспроможності закладів гостинності. 
Зміст програм підвищення конкурентоспроможності. 

1 

0,5 

 
2.2 Перелік практичних робіт 

№ 

з/п 
Назва теми 

Денна Заочна 

1 Конкурентоспроможність як категорія і як властивість, що функціонує в 

умовах ринку 
4 1 

2 Конкурентне середовище закладів гостинності 4 1 
3 Конкурентні переваги і конкурентні ходи 4 1 
4 Конкурентні стратегії 4 1 
5 Конкурентоспроможність продукції та послуг 4 1 
6 Система та функції управління конкурентоспроможністю закладів 

гостинності 
2 0,5 

7 Розробка та забезпечення реалізації програм підвищення 

конкурентоспроможності 
2 0,5 

2.3 Перелік завдань до самостійної роботи 
№ 

теми 
Назва теми денна 

заочна 
Завдання до самостійної роботи [2] 

1.  Конкурентоспроможність як 

категорія і як властивість, що 

функціонує в умовах ринку 

8 10 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Види конкуренції. 
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2. Класифікація ринків. 
Розв’яжіть тести.  

2.  Конкурентне середовище закладів 

гостинності 
8 10 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Методологічні основи 

оцінки конкурентів 
2. Аналіз конкурентів за 

допомогою карти стратегічних 

груп 
Розв’яжіть тести. 

3  Конкурентні переваги і 

конкурентні ходи 
8 10 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Концепція ланцюгу цінностей. 
2. Класифікація конкурентних 

переваг. 
Розв’яжіть тести. 

4  Конкурентні стратегії 8 10 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Ситуаційне проектування 

конкурентної стратегії. 
2. Етапи розробки та реалізації 

конкурентної стратегії 
Розв’яжіть тести. 

5  Конкурентоспроможність 

продукції та послуг 
6 10 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Якість товару – основний 

важіль забезпечення його 

конкурентоспроможності. 
2. Кількісна оцінка рівня якості 

продукції. 
Розв’яжіть тести. 

6  Система та функції управління 

конкурентоспроможністю закладів 

гостинності 

8 14 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Чинники, що визначають 

рівень конкурентоспроможності 

закладів гостинності. 
2. Наукові підходи до 

управління 

конкурентоспроможністю. 
Розв’яжіть тести. 

7  Розробка та забезпечення 

реалізації програм підвищення 

конкурентоспроможності 

8 14 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Управління програмою 

підвищення 

конкурентоспроможності. 
2. Етапи розробки програми 

підвищення 

конкурентоспроможності 
 Розв’яжіть тести. 
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3 Критерії оцінювання результатів навчання 
Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен. 
Нарахування балів за виконання змістових модулів  

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 
д/з 

max 
д/з 

Кільк. 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 
Кільк. 

робіт, 

одиниць  

Сумарні 

бали 
min max min max 

Змістовий модуль 1. Конкурентоспроможність закладів гостинності та конкурентне середовище 

Робота на лекціях 2 3 4 8 12 2 4 6 
Робота на практичних 

заняттях 
2 3 5 10 15 2 2 6 

Самостійна робота    12 23  24 38 
Проміжна сума    30 50  30 50 
Модульний контроль у 

поточному семестрі 
  1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
   60 100  60 100 

Змістовий модуль 2. Методичне забезпечення процесу управління конкурентоспроможністю 

закладів гостинності 
Робота на лекціях 2 3 3 6 9 2 4 6 
Робота на практичних 

заняттях 
2 3 3 6 9 2 2 6 

Самостійна робота     18 32 2 24 38 
Проміжна сума    30 50  30 50 
Модульний контроль у 

поточному семестрі 
  – 30 50  30 50 

Оцінка за змістовий 

модуль 2 
   60 100  60 100 

Можливість отримання додаткових балів 
Рейтинг за творчі 

здобутки  
студентів (у тому числі 

результатів неформальної 

освіти) 

0  10 –  0  10 –  0  10 

 
Критерії оцінювання до модульних контрольних робіт та екзамену 

Модульні контрольні роботи складаються з відповідей на 2 теоретичні питання 
та розв’язання 10 тестів. 

Таблиця 1 
Загальні критерії оцінювання 

№ 

з\п 
Вид роботи Максимальний 

бал 
Пояснення до нарахування балів 

1 2 3 4 
1 Відповіді на теоретичні 

питання  (2 питання) 
20 За надану повну обґрунтовану 

відповідь на два питання 

(максимальний бал – 10 балів за 

кожну відповідь) 
2 Розв’язання тестіві 30 За кожний правильний тест – 3 бали 
 Разом 50  
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Таблиця 2 
Критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання 

Розподіл балів за 

відповіді на теоретичні 

питання 

Критерії оцінювання відповідей 

10-8 за умови, якщо студент показав глибокі знання, чітко, грамотно, 

логічно і послідовно його викладає; вільно оперує термінологією, 

знайомий із законодавчими та нормативними документами, вміє 

аналізувати ситуацію та має альтернативні погляди на викладений 

матеріал 
7-5 за умови, якщо студент має тверді знання, грамотно і по суті 

викладає відповіді на поставленні питання, не допускає грубих 

помилок при відповіді на них, але не повністю розкриває зміст 
4-3 за умови, якщо студент знає теоретичний матеріал на рівні 

репродуктивного відтворення, але не надає належної оцінки 

процесів та явищ, не чітко формулює  категорії та допускає 

незначні помилки при відповідях 
2-0 за умови, якщо студент при відповіді допускає суттєві помилки, 

матеріал викладає не послідовно, з припущенням неточностей у 

формулюваннях та відсутності термінології 
 

Екзаменаційний білет складається з відповідей на 2 теоретичні питання та 

розв’язання однієї задачі. 
Таблиця 3 

Загальні критерії оцінювання 
№ 

з\п 
Вид роботи Максимальний 

бал 
Пояснення до нарахування балів 

1 2 3 4 
1 Відповіді на теоретичні 

питання  (2 питання) 
20 За надану повну обґрунтовану 

відповідь на два питання 

(максимальний бал – 10 балів за 

кожну відповідь) 
2 Розв’язання задачі 30 Максимальний бал нараховується за 

умов, що завдання виконано повністю, 

відповідь обґрунтовано, висновки та 

пропозиції аргументовано і оформлено 

належним чином 
 Разом 50  

Таблиця 4 
Критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання 

Розподіл балів за 

відповіді на теоретичні 

питання 

Критерії оцінювання відповідей 

10-8 за умови, якщо студент показав глибокі знання, чітко, грамотно, 

логічно і послідовно його викладає; вільно оперує термінологією, 

знайомий із законодавчими та нормативними документами, вміє 

аналізувати ситуацію та має альтернативні погляди на викладений 

матеріал 
7-5 за умови, якщо студент має тверді знання, грамотно і по суті 

викладає відповіді на поставленні питання, не допускає грубих 

помилок при відповіді на них, але не повністю розкриває зміст 



10 
 

4-3 за умови, якщо студент знає теоретичний матеріал на рівні 

репродуктивного відтворення, але не надає належної оцінки 

процесів та явищ, не чітко формулює  категорії та допускає 

незначні помилки при відповідях 
2-0 за умови, якщо студент при відповіді допускає суттєві помилки, 

матеріал викладає не послідовно, з припущенням неточностей у 

формулюваннях та відсутності термінології 
Розподіл балів за виконання розрахунково-аналітичної задачі наведено у таблиці 5. 

Таблиця 5 
Критерії оцінювання результатів виконання розрахунково-аналітичної задачі 

Розподіл балів за 

розв’язання 

розрахунково-
аналітичної задачі 

Результати розв’язання розрахунково-аналітичної задачі 

21-30 Студент самостійно розв’язує стандартні, комбіновані й нестандартні 

проблеми задачі, здатний проаналізувати й узагальнити отриманий 

результат. Крім того, його дії відрізняються раціональністю, вмінням 

оцінювати помилки й аналізувати результати. Відповідь базується на 

рівні творчого мислення. Визначає суттєві елементи, які повинні  

враховуватися при аналізі завдання. Студент  виявив всебічні і глибокі 

знання програмного матеріалу, демонструє  вміння логічно мислити, 

робити логічні  висновки. Завдання виконано повністю, відповідь 

обґрунтовано, аргументовано і оформлено належним чином. 
11-20 Студент самостійно розв’язує типові елементи задачі (або за визначеним 

алгоритмом), може самостійно скласти розрахункову схему та обрати 

раціональний метод  розв’язання, але не завжди здатний провести аналіз 

і узагальнення результату. Студент виявив знання навчально-
програмного матеріалу вище середнього рівня з декількома незначними 

помилками, які істотно не впливають на кінцевий результат. Відповідь 

базується на рівні самостійного мислення.  
5-9 Студент при виконанні завдання  виявив знання основного програмного 

матеріалу в обсязі, що необхідний для подальшого навчання і роботи. 

Обрав правильний напрямок дій для розв’язку, але з наявністю 

несуттєвих помилок в розкритті окремих питань та поверховому 

обґрунтуванні висновків. Завдання  виконано не менше ніж на 80%, 

якщо допущені незначні помилки у розрахунках або оформленні 
1-4 Студент розв’язав найпростіші типові елементи задачі, виявив здатність 

виконувати основні елементарні операції, але не спроможний 

самостійно сформулювати проблему і визначити метод її розв’язання, та 

прийняти управлінське рішення. Завдання виконано не менше ніж на 

60% за умови належного оформлення; Відповідь студента та виконання 

завдань відповідають мінімальним вимогам. Студент демонструє 

здатність впоратися  з завданнями, передбаченими програмою, на рівні 

репродуктивного відтворення 
0 Студент відмовився від розв’язання розрахунково-аналітичної задачі 

 
4. Інформаційні ресурси 

1. Савченко Т.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: 
методичні вказівки до практичних занять. Енергодар: ЕІДМУ «КПУ», 2019.64с.  

2. Савченко Т.В. Управління конкурентоспроможністю закладів 

гостинності: методичні вказівки до самостійної роботи. Енергодар: ЕІДМУ 
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«КПУ», 2019.55с. 
3. Формування механізму управління конкурентоспроможністю 

підприємств ресторанного господарства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 

08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)" / Т. А. Воронюк ; наук. кер. О. В. Зибарева ; Одес. нац. акад. харч. 

технологій, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці : ОНАХТ, 2019. — 
199 с. 

4. Логістична система управління конкурентоспроможністю 

хлібопекарських підприємств: монографія / Т.В. Савченко, О.В. Ніколюк, М.Р. 

Мардар. Одеська національна академія харчових технологій. Одеса, 2021. 145с. 
5. Яблонська, Н. В. Конспект лекцій з курсу "Конкурентоспроможність 

підприємства" [Електронний ресурс] : для студентів напряму підгот. бакалаврів 

051, 076 ден. та заоч.форм навчання / Н. В. Яблонська, С. В. Крупіна ; відп. за вип. 

О. І. Павлов ; Каф. економіки промисловості. — Одеса : ОНАХТ, 2018. — 
Електрон. текст. дані: 43 с 


