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ВСТУП 

 

Перехід до ринку вимагає суттєвих змін у системі підготовки кадрів для 

роботи в підприємницьких організаціях. Принципово нові умови та зміст 

ділової активності кардинальним чином змінили вимоги до якостей, які 

повинен мати фахівець, що пройшов навчання та бажає займатися 

управлінською діяльністю у виробничій сфері. 

Фахівці в галузі управління та адміністрування повинні уміти виконувати 

функції планування, організації, мотивації, контролю праці співробітників для 

досягнення певних потреб. Першочергова задача менеджменту 

підприємницької діяльності полягає у створенні організаційної культури, 

творчого інноваційного клімату, які стимулюють працівників на нововведення. 

Керівники різних ланок повинні стати ініціаторами організаційних змін.  

Мета проведення практичних занять: засвоєння навичок виявлення, 

аналізу та вирішення економічних, правових та організаційних проблем 

розвитку та захисту конкуренції в підприємницькій діяльності; навчання 

групових методів роботи під час підготовки та прийняття управлінських рішень 

щодо підвищення конкурентоспроможності економіки і забезпечені 

національної безпеки в нестандартних ситуаціях. 

У результаті виконання практичних занять студенти повинні: 

– навчитися визначати обов’язки та права керівників і управлінських 

підрозділів відповідно до рівня та сфери їх діяльності; 

– набути навичок аналізу та оцінювання рівня організації праці 

спеціалістів; 

– уміти визначати та обґрунтовувати напрями подальшого вдосконалення 

організації виконання функцій управління в умовах конкуренції на глобальних 

ринках; 

– використовувати раціональну технологію, евристичний і кількісний 

інструментарій обґрунтування і прийняття управлінських рішень у 

конкурентному середовищі; 

– використовувати методологію гармонізації конкурентної, структурної 

та промислової політики держави у стратегічному плануванні діяльності 

підприємницьких організацій для визначення її головних завдань і розробки 
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програм їх досягнення в умовах складного динамічного зовнішньоекономічного 

середовища. 

Після вивчення дисципліни «Конкурентна політика держави» студент 

повинен знати: 

– ключові поняття і терміни кожної теми модуля; 

– роль і значення конкурентної політики держави як специфічної функції 

менеджменту; 

– сутність сучасних теоретико-методичних основ формування 

конкурентної політики держави щодо захисту та розвитку конкуренції у 

трансформаційній економіці; 

– методологію аналізу та проблем оцінювання конкурентного середовища 

національної економіки; 

– систему економічного механізму, стратегії та тактики гармонізації 

конкурентної, структурної та промислової політики держави; 

– організаційно-методичні підходи до розробки стратегії конкурентної 

політики як чинника інноваційно-інвестиційної моделі національної економіки;  

– методи розробки організаційно-виробничих планів регулювання 

конкурентного процесу на окремих товарних ринках і сферах економіки. 

уміти: 

– розкривати зміст ключових понять і термінів кожної теми та модулів; 

– використовувати на практиці концепцію та інструменти організації 

конкурентних відносин у сучасній економіці; 

– здійснювати розрахунки при проведенні планових досліджень з 

управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства; 

– застосовувати теорію і практику складання організаційно-виробничих 

планів взаємодії органів державної влади у формуванні та реалізації 

конкурентної політики в умовах невизначеності й неповної інформації на базі 

набутих знань. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Теоретико-методичні засади формування конкурентної 

політики держави 

Мета: знати еволюцію поглядів на природу конкурентних відносин у 

сучасній економіці, ключові чинники успіху процесу регулювання у сфері 

економічної конкуренції, уміти з’ясувати причини, що зумовлюють 

необхідність захисту та розвитку конкуренції у трансформаційній економіці. 

Короткі теоретичні відомості 

Термін «конкурентна політика» не має єдиного однозначного 

трактування. Конкурентну політику слід розглядати у широкому та вузькому 

розумінні. У широкому розумінні конкурентна політика – це сукупність заходів 

економічної політики, спрямованих на поступальний розвиток економіки, 

підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг національного 

товаровиробника, стимулювання прогресивних змін структури національної 

економіки, забезпечення ефективної зайнятості та інше. 

У вузькому розумінні конкурентна політика – це заходи 

антимонопольних органів держави у сфері здійснення контролю за 

дотриманням законів та інших нормативно-правових актів щодо системи 

захисту конкуренції. 

У своєму розвитку конкуренція пройшла шлях від простих до складніших 

форм. Особливий імпульс конкуренція отримала з переходом суспільства до 

розвинутого товарного господарства наприкінці ХVIII сторіччя. Перші 

найобґрунтованіші теоретичні положення про рушійні сили конкуренції 

з’явилися в середині XVIII ст. Загалом в науковій літературі сформувалося три 

головні підходи до розуміння конкуренції: поведінковий, структурний і 

функціональний. 

А. Сміт уперше довів, що конкуренція, урівноважуючи норму прибутку, 

призводить до оптимального розподілу праці та капіталу. А. Сміт ототожнював 
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конкуренцію з «невидимою рукою» ринку – його рівноважним механізмом, 

який формує ціни товарів під впливом попиту, пропозиції і конкуренції. А. Сміт 

звернув увагу на різницю між суб’єктивними прагненнями бізнесменів та 

об’єктивними результатами їх діяльності. Показав, що кожний бізнесмен 

прагне лише власної вигоди. Обставини завжди повертаються так, що 

переслідуючи власний інтерес, він одночасно реалізує інтереси всього 

суспільства. Начебто «невидима рука» править світом. Смикаючи за ниточки 

маріонеток підприємців, вона примушує їх діяти відповідно до так званого 

ідеального плану розвитку економіки. При цьому ниточками тобто конкретним 

механізмом, який змушує підприємства слідувати вказівкам «невидимої руки», 

слугує якраз конкуренція.  

Поряд з поведінковим підходом у XIX і особливо в XX ст. набула 

поширення структурна модель конкуренції. Структурний підхід представлений 

в роботах Ф. Эджуорта, А. Курно, Дж. Робінсон, Е. Чемберліна та інших 

вчених, що заклали фундамент сучасної західної теорії чотирьох основних 

типів ринків: досконалої конкуренції, монополістичної конкуренції, олігополії і 

монополії. Позиції цієї групи вчених у сучасній західній економічній науці 

настільки сильні, що сам термін «конкуренція» («competition») частіше 

використовується саме в структурному розумінні. Якщо ж потрібно 

підкреслити поведінкову сторону конкуренції, нерідко користуються іншим 

терміном – «суперництво» («rivalry»). Можна виразити ту ж думку й інакше: у 

центрі уваги виявляється не суперництво фірм під час встановлення ціни, не 

з’ясування того, хто і чому переміг, а встановлення факту принципової 

можливості (чи неможливості) впливу фірми на загальний рівень цін на ринку. 

Якщо такий вплив неможливий, то мова йде про ринок досконалої конкуренції, 

в іншому разі – про одну з форм недосконалої конкуренції.  

Третій підхід до визначення конкуренції є функціональним. Він описує 

роль, яку конкуренція відіграє в економіці. Й. Шумпетер, зокрема, у рамках 

своєї теорії економічного розвитку визначав конкуренцію як суперництво 

старого з новим. Нововведення скептично сприймаються ринком, але якщо 
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новатору вдається їх здійснити, саме механізм конкуренції витісняє з ринку 

підприємства, котрі використовують застарілі технології. 

Ф. фон Хайек розглядав конкуренцію зовсім з іншого боку, називаючи її 

«процедурою відкриття». На його думку, на ринку тільки завдяки конкуренції 

приховане стає явним. Скажімо, в умовах типової для реального ринку нестачі 

інформації спочатку однаково привабливими видаються кілька можливих ліній 

поведінки фірми. І лише конкуренція «відкриває», яка з них насправді вірна, а 

яка заводить у безвихідь. Зосередимося саме на структурному підході до 

розгляду конкуренції.  

 

Завдання до теми 1 

1. Сформулюйте ключові аспекти еволюції поглядів на природу 

конкурентних відносин у сучасній економіці, що має важливе соціальне та 

економічне значення. 

2. Проаналізуйте економічну функцію регулювання у сфері економічної 

конкуренції, моделі державного регулювання конкуренції та конкурентного 

середовища. 

3. Системно обґрунтуйте методологічні основи політики держави щодо 

захисту та розвитку конкуренції у трансформаційній економіці. 

 

Ситуація для аналізу 1. Економічна діяльність Товариства з 

обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Новий світ». 

ТОВ «Новий світ» працює в жорсткому конкурентному середовищі 

туристичного ринку України понад десять років і має імідж надійної 

організації, яка пропонує широкий спектр туристичних послуг. Основний вид її 

економічної діяльності — надання тур агентських послуг, зокрема виїзного й 

в’їзного туризму. Клієнт отримує повний набір послуг, замовлення на 

подорожі, бронювання квитків і готелів, екскурсій. «Новий світ» пропонує 

кілька освітніх програм та романтичні подорожі Україною й Європою для 

молодят. 



 9 

Туристична галузь надзвичайно перспективна, оскільки країна володіє 

багатими природно-кліматичними, культурно-історичними і національно-

етнографічними ресурсами, які створюють передумови для розвитку багатьох 

видів туризму. За останній рік за умов реалізації політики держави щодо 

захисту та розвитку конкуренції у трансформаційній економіці загальна 

кількість туристів, яких обслуговують туроператори і тур агенти, збільшилася 

на 17,5 %, обсяг послуг — на 10 %, надходження до бюджету — на 14 %. На 

розвиток туристичної галузі впливають такі основні чинники: підвищення 

тарифів на газ, електроенергію, комунальні послуги, відсутність державного 

фінансування установ розвитку туристичної й рекреаційної галузі; 

запровадження стандартів, санітарних, технічних бар’єрів з огляду на вступ 

України до Всесвітньої організації торгівлі та створення зон вільної торгівлі з 

Європейським Союзом (ЄС); лібералізація візового режиму між Україною та 

ЄС тощо. Негативний вплив чинників, які провокують подорожчання 

національних пропозицій, компенсується позитивним впливом таких чинників 

на зростання тур потоків, як прозорість кордонів, свобода пересування, вільна 

торгівля. 

Туристичний ринок регіону, на якому працює «Новий світ», досить 

привабливий, оскільки існує незадоволений попит на певні види туристичних 

послуг. Проте сьогодні на туристичному ринку жорстка конкуренція між тур 

агентствами, туроператорами і перевізниками. До конкурентів належать такі 

тур агентства: «Пілігрим», «Клуб мандрівників», «Галопом по Європі», 

«Скарби світу», «Колізей», «Ельпіда», «Всесвіт». На ринку постійно 

з’являються нові туристичні організації, які є вагомими потенційними 

конкурентами. Туристичний бізнес приваблює підприємців невеликим 

стартовим капіталом, швидким терміном окупності, постійним зростанням 

попиту на туристичні послуги і високим рівнем рентабельності, тому на 

туристичному ринку регіону панує жорстка конкуренція. «Новий світ» 

співпрацює лише з найбільшими туроператорами. Інформацію про розвиток 

туристичної галузі регіону подано у таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Динаміка обсягів виробництва і реалізації туристичних 

послуг у регіоні за п’ять років 

Показники 
Роки 

1 -й 2 -й 3 -й 4 -й 5 -й 

Обсяг послуг, вироблених тур агенціями і бюро 

подорожей, млн грн 
14,9 10,4 10,5 13,6 18,9 

Обсяг послуг, реалізованих тур агенціями і бюро 

подорожей, млн грн 
15,9 11,5 11,9 15,6 21,4 

Обсяг послуг, реалізованих населенню тур 

агенціями і бюро подорожей, млн грн 
11,0 6,6 6,3 8,9 11,6 

 

Обсяг послуг, реалізованих тур агенціями і бюро подорожей, у звітному 

році зріс, порівняно з попереднім роком, на 5,8 млн грн, або на 37,2 %. В 

останні роки спостерігаються позитивні тенденції в’їзного туризму. Обсяги 

перетину кордону фізичними особами в звітному році зросли, порівняно з 

попереднім роком, на 2601 тис. осіб, або на 28,2 %. Темпи приросту потоків у 

регіоні істотно випереджують загальнодержавні темпи. Це пояснюється тим, 

що регіон володіє багатими природно-кліматичними, культурно-історичними і 

національно-етнографічними ресурсами, які створюють передумови для 

розвитку багатьох видів туризму. Інформація про склад туристів наведено в 

табл. 1.2. 

Значна частина подорожуючих знаходиться у сфері уваги суб’єктів 

туристичної діяльності, які в звітному році обслужили 90,8 тис. туристів і, в 

тому числі, 112,5 тис. екскурсантів. Громадяни України, які виїжджали за 

кордон, становили лише 38,6 %, іноземні громадяни — 12,4 %. 

Найпопулярніший вид внутрішнього туризму — подорожі в межах країни і 

регіону. Основна мета подорожей туристів — дозвілля та відпочинок (81,2 % 

від загальної кількості). Лише кожний сьомий турист подорожував зі 

службовою та діловою метою, при цьому спостерігається зменшення частоти 

таких внутрішніх поїздок. 
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Таблиця 1.2   Розподіл туристів за категоріями і метою відвідування 

в звітному році 

Показники 

Кількість 

туристів, 

осіб 

У тому числі 

Іноземні 

туристи 

Громадяни 

України, які 

виїжджали за 

кордон 

Туристи, 

залучені до 

внутрішнього 

туризму 

Разом, з них за метою 

відвідування: 
90756 11233 35068 44455 

Службова, ділова 

поїздка, бізнес-тур, 

навчання 

13741 2068 1264 10409 

Дозвілля, відпочинок 73724 9098 32821 31805 

Лікування 686 48 77 561 

Спортивно-

оздоровчий туризм 
1074 — 20 1054 

Спеціалізований 

туризм 
858 18 611 229 

Інші 673 1 275 397 

 

Кількість виїздів українських громадян за кордон, попри запровадження 

візових режимів сусідніми країнами, які приєдналися до Європейського Союзу, 

не зменшилась. Основною метою перетину кордону громадянами України є 

проведення дозвілля і відпочинку. Останніми роками помітне незначне 

зростання чисельності цієї групи і скорочення кількості візитів за кордон для 

лікування. 

Іноземні (в’їзні) туристи становлять найменшу за чисельністю групу тих, 

які відвідали наш регіон. Їх мета — проведення дозвілля і відпочинку, а також 

подорожі зі службовою метою чи навчанням. Частка іноземців, які прибувають 

у наш регіон на відпочинок, помітно зростає, як і загальна кількість іноземних 
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туристів, що пов’язано зі скасуванням Україною візових режимів для громадян 

ЄС, Канади, США та Японії. Інформацію про основні туристичні потоки 

наведено в табл. 1.3. 

 

Таблиця 1.3 - Експорт туристичних послуг за п’ять років (тис. дол. США) 

Країни 
Роки 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Австралія 4,3 — 1,3 1,4 27,4 

Австрія 1,2 6,3 22,5 7,9 4,4 

Білорусь — — — 0,3 2,2 

Велика Британія 56,8 7,4 8,1 0,6 1,0 

Ізраїль — — — — 2,9 

Італія 0,5 — 5,7 1,0 5,2 

Канада 42,1 29,4 28,0 27,6 6,5 

Латвія — — — — 2,9 

Німеччина 29,2 19,2 92,8 359,6 411,0 

Польща 60,5 61,6 106,4 124,2 103,8 

Російська Федерація 6,3 0,1 14,5 0,6 5,1 

Румунія — — — — 3,9 

США 37,1 76,2 132,6 205,8 273,2 

Франція 65,1 20,0 27,7 20,2 24,3 

Швейцарія 0,6 0,6 0,4 0,9 1,0 

Інші країни 25,8 1,6 8,1 108,2 2,0 

Разом: 329,5 222,4 448,1 858,3 876,8 

 

Отже, найбільше туристів прибуває зі США та європейських країн, 

зокрема Німеччини і Польщі. Значно зростає кількість австралійських туристів. 

Це свідчить про потенційну привабливість регіону для мешканців віддалених 

країн. Результати опитування експертів щодо розвитку туристичного ринку 

подано у табл. 1.4. 
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Таблиця 1.4 – Оцінка конкурентного оточення ТОВ «Новий світ» 

 

Чинники 
Тенденції 

розвитку 
Вплив на товариство 

Можливі 

способи 

реагування на 

виклик 

Галузеві 

конкуренти, які 

надають 

аналогічні 

послуги на 

ринку 

Зниження цін на 

послуги, 

розширення їх 

спектра, 

покращення 

якості, 

оперативність 

надання 

Зниження 

конкурентоспроможності 

послуг, скорочення 

обсягів надання послуг 

Розширення 

асортименту, 

гнучка цінова 

політика, 

підвищення 

якості 

обслуговування 

Потенційні 

конкуренти 

Розширення 

діяльності 

Послаблення 

конкурентних позицій на 

ринку 

Пошук нових 

ринкових 

можливостей 

Географічне 

розміщення 

споживачів 

Скорочення тур-

потоків між 

регіонами 

Зменшення кількості 

внутрішніх туристів 

Залучення 

іноземних 

туристів, 

заохочення 

виїзного туризму 

Демографічні 

характеристики 

споживачів 

Збільшення 

кількості 

покупців 

Орієнтація на різні 

сегменти ринку 
Рекламні заходи 

Гарантія якості 

надання послуг 

туроператорами 

Удосконалення 

механізму 

співпраці 

Забезпечує впевненість у 

надійності та якості 

послуг 

Налагодження 

тривалої 

співпраці 

Вартість послуг 

постачальників 

Зростання 

вартості послуг 
Зростання собівартості 

Пошук інших 

постачальників 

 

Завдання 2 

Установіть коректність результатів проведеного аналізу стану і тенденцій 

зміни конкурентного оточення ТОВ «Новий світ». Спрогнозуйте майбутні 

зміни туристичного ринку України та регіону з урахуванням природи 

конкурентних відносин у світовій економіці, а також повторюваність подій і 

можливість їх передбачення. Визначте рівень нестабільності ринку для об’єкта 

дослідження за методикою І. Ансоффа і запропонуйте відповідну методику 

управління. 
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Поставте в логічну відповідність назви і сутності трьох головних підходів 

до розуміння конкуренції: поведінковий, структурний і функціональний. 

Ринкова економіка за своєю сутністю глибоко індивідуалістична, у її основу 

закладена концепція, яка дозволяє собі мати: 1. свободу підприємництва;                

2. свободу вибору (не обмежена будь-якими нормами споживання); 3. пріоритет 

особистого інтересу; 4. обмеженість ролі держави; 5 домінування приватної 

власності. 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте теоретично-методологічні засади формування 

конкурентної політики держави. 

2. Чи погоджуєтеся ви з визначенням природи конкурентних відносин, 

яке обговорювалося на лекції? Як би ви особисто визначили поняття 

«конкурентні відносини у сучасній економіці»?  

3. Що дає регулювання у сфері економічної конкуренції? 

4. Що є спільного між концепцією та ідеологією політики держави щодо 

захисту та розвитку конкуренції у трансформаційній економіці? 

Література: [1, 3, 7, 8, 10, 14, 17, 22]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Конкурентна політика як напрям економічної політики 

держави 

Мета: знати чинники, що впливають на конкурентну політику в загальній 

стратегії ринкової трансформації України, уміти з’ясувати принципи 

управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Фірми виходять на міжнародний ринок тоді, коли виникає бажання 

освоїти нові ринки, одержати доступ до родовищ природних ресурсів інших 

країн, або необхідність досягнення більш низьких витрат. У кожному з 

перерахованих випадків стратегія виходу на міжнародний ринок повинна чітко 
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відповідати ситуації, яка склалася. Тому що конкуренція на міжнародних 

ринках висуває жорсткіші вимоги до розробки стратегій, ніж на національному 

ринку. При цьому особливу увагу слід приділяти тому, наскільки смаки і 

надання переваг споживачів, збутові канали, перспективи зростання, рушійні 

сили і тиск конкурентів на світовому ринку відрізняються від умов 

національного. Крім того, до основних відмінностей ринку однієї країни від 

іншої слід дати чотири характерні особливості міжнародних операцій: різний 

рівень виробничих витрат, коливання валютних курсів, особливості 

торгівельної політики національних урядів, характер міжнародної конкуренції. 

Різниця в рівні виробничих витрат у різних країнах залежить від різного 

рівня оплати праці, продуктивності праці, інфляції, податкових ставок витрат 

на електроенергію, різниці у державному регулюванні. Низький рівень 

виробничих витрат досягається за рахунок дешевої робочої сили, 

законодавства, яке сприяє розвиткові виробництва або унікальних природних 

ресурсів. Компанії, які мають свої філіали в країнах з низьким рівнем 

виробничих витрат або співпрацюють з виробниками цих країн, мають 

конкурентні переваги над тими, хто такої можливості не має. Конкурентна 

вигода від розміщення виробництв у країнах з низькими витратами 

виробництва особливо очевидна в державах з дешевою робочою силою, таких, 

як Тайвань, Південна Корея, Мексика, Бразилія та в інших, які стали 

промисловими «драконами» у виробництві трудомістких товарів. 

Коливання обмінних курсів ускладнюють для окремих країн 

використання переваг низького рівня виробничих витрат. Обмінні курси 

можуть змінюватися на 20–40 % щорічно. Ці коливання можуть зовсім знищити 

перевагу низьких витрат або перетворити країну з високими витратами в 

країну, де стане вигідно розміщувати виробництво. Так, для американських 

компаній, завдяки стійким позиціям долару США, вигідніше розміщувати свої 

капітали у філіях за кордоном. З іншого боку, долар, який девальвує, може 

ліквідувати більшість переваг, які дають розміщення виробництва за кордоном, 

і навіть підштовхнути іноземні компанії до розміщення заводів у США. 
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Завдання до теми 2 

1. Сформулюйте ключові чинники конкурентної політики в загальній 

стратегії ринкової трансформації України. 

2. Наведіть приклади орієнтації стратегічного планування, виходячи з 

конкурентної політики як державно-управлінської практики. Можливими 

варіантами стратегічного планування за кінцевими результатами в умовах 

управління міжнародною конкурентоспроможністю можуть бути розширення 

виробничих потужностей шляхом спорудження нових будівель підприємства 

чи фірми, купівлі фірм-постачальників та інших фірм. 

3. Приватним підприємствам важко сформулювати свою ціль, оскільки їм 

бракує знань щодо концептуальної моделі процесу управління міжнародною 

конкурентоспроможністю. Прибуток може бути як одна з функцій 

підприємства, а місія повинна враховувати ефективність конкурентної політики 

в Україні. 

 

Ситуація для аналізу 2. Підвищення ефективності діяльності 

туристичної фірми за врахування конкурентоспроможності 

Одним з найважливіших чинників підвищення ефективності виробництва 

в умовах загострення конкуренції є матеріальна зацікавленість працівників у 

результатах своєї праці. Останнім часом в туристичних фірмах ситуація з 

оплати праці не відповідає об’єктивній оцінці результатів діяльності для 

працівників колективу, спостерігається розрив між залежністю заробітної плати 

від кількості і якості праці, кінцевих виробничих результатів. 

Для вирішення цієї ситуації слід: дати характеристику системи оплати 

праці (форми і системи оплати праці, доплати і надбавки компенсаційного і 

стимулюючого характеру, система преміювання), що застосовуються на 

сьогодні в туристичних фірмах; проаналізувати склад і структуру фонду 

заробітної плати за звітний рік; визначити розмір середньої заробітної плати і 

розрахувати вплив зміни чисельності працівників і середньої заробітної плати 

на фонд заробітної плати; розрахувати показники і коефіцієнти, що 
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характеризують ефективність оплати праці та комплексну оцінку ефективності 

системи матеріального стимулювання праці, що застосовуються на 

туристичних підприємствах; сформулювати висновки і виробити рекомендації 

щодо вдосконалення системи оплати праці в туристичних фірмах, що 

забезпечують більш повний облік результатів роботи кожного співробітника 

фірми. Вихідні дані для розрахунків по туристичній фірмі «Кременчук Інтур» 

наведено в табл. 1.5. 

 

Таблиця 1.5 – Показники роботи туристичної фірми «Кременчук Інтур», 

млн грн 

Показник Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

Звітний 

рік у % 

до 

минулого 

Виручка від реалізації (ВР) 6272 9977  

Фонд заробітної плати (ФЗП) – усього 1545 3471  

У тому числі: 

а) витрати на заробітну плату у 

витратах виробництва у % до ВР 

В абсолютному значені 

б) виплата заробітної плати за рахунок 

прибутку, що залишається в розпорядженні 

фірми 

Відсоток у ФЗП 

в) кошти за спеціальними системами 

преміювання 

Відсоток у ФЗП 

г) ФЗП сумісників і неспискового 

складу 

Відсоток у ФЗП 

 

24,6 

 

1199 

 

 

238 

 

 

69 

 

 

39 

2,5 

 

34,8 

 

2576 

 

 

640 

 

 

159 

 

 

96 

2,8 

 

Середньооблікова чисельність, чол. 211 223  

Середньомісячна заробітна плата одного 

працівника 

   

Виручка від реалізації 

На одного працівника 

На 1 грн ФЗП 

   

 

Завдання: Розрахувати: відсотки виплат заробітної плати за рахунок 

прибутку, що залишається в розпорядженні фірми; відсотки коштів за 
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спеціальними системами преміювання; середньомісячну заробітну плату 

одного працівника; виручку від реалізації на працівника на 1 грн ФЗП – 

співставити по рокам та зробити висновки. 

 

Контрольні питання 

1. Як при глобальній конкуренції ціни і конкурентні умови пов’язані між 

собою? 

2. Як здійснюється конкурентна політика в загальній стратегії ринкової 

трансформації України? Чому така увага приділяється критеріям, показникам, 

умовам та індикаторам при управлінні міжнародною конкурентоспроможністю 

підприємства? 

3. Охарактеризуйте процес управління міжнародною конкуренто-

спроможністю підприємства. 

5. Дайте визначення наступних п’яти груп об’єктів управління 

конкурентоспроможністю підприємства: власник підприємства, вищий 

управлінських персонал підприємства, лінійні менеджери, менеджери-

економісти консалтингових фірм, державні та відомчі управлінські структури 

та органи. 

Література: [2, 4, 8, 11, 16, 19, 26, 28]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Взаємодія органів державної влади у формуванні та реалізації 

конкурентної політики 

Мета: знати чинники, що впливають на інституційне середовище 

конкурентної політики в загальній стратегії ринкової трансформації України, 

уміти з’ясувати принципи взаємодії органів виконавчої влади щодо конкретних 

напрямів реалізації конкурентної політики держави. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Ринкова конкуренція є одним із найважливіших чинників розвитку 

світової економіки. Без неї не обходиться жодна модель функціонування ринку. 
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Понад те, розвиток конкурентної боротьби, на відміну від багатьох інших 

економічних процесів, знаходив раніше (протягом щонайменше трьох останніх 

сторіч) і знаходить зараз широке практичне застосування у зв’язку з 

намаганням держав із традиційною ринковою економікою регулювати 

внутрішній ринок, забезпечуючи йому певне конкурентне середовище. 

У країнах, що пішли шляхом ринкових реформ, спочатку вважали, що 

досить відкрити внутрішній ринок (для «імпортної конкуренції») і самі собою 

з’являться вільні від перекосів ринки конкурентних продавців. Реальність 

продемонструвала інший перебіг подій. Разом з тим у деяких країнах існують 

сектори, здатні дуже успішно конкурувати на міжнародних ринках, які не 

відчувають потреби в регулюванні конкурентних відносин, в тому числі 

прийнятті конкурентного законодавства, для забезпечення 

конкурентоспроможності на міжнародних ринках. В той же самий час ці країни 

не відмовляються від втручання в процеси ведення конкурентної боротьби на 

національному та міжнародному рівнях та борються з деякими видами 

антиконкурентної практики за допомогою регулювання окремих секторів і сфер 

діяльності, таких, як державні закупівлі (для недопущення участі в торгах за 

таємної змови), формуючи при цьому певну державну конкурентну політику. 

Досвід розвитку передових країн світу, таких як США, Японія, країн 

Європейського Союзу, доводить, що конкурентна політика є активним 

складовим елементом економічної політики будь-якої держави і являє собою 

систему заходів правового, економічного та організаційно-адміністративного 

характеру, спрямованих на формування конкурентного середовища, розвиток і 

захист чесної конкуренції та боротьбу з порушеннями антимонопольного 

(антитрастового) законодавства. Основним завданням конкурентної політики є 

максимальна підтримка вільної конкуренції та вільного ціноутворення, 

створення умов, за яких анти конкурентні дії стають економічно невигідними. 

Інше завдання конкуренції – це захист споживача та виробника від влади 

монополій або підприємств, які співпрацюють у напрямку укладання 

антиконкурентних угод і зловживання домінуючим положенням. Укладання 
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монополіями та картелями антиконкурентних угод про розподіл ринку, 

використання домінуючого ринкового положення для встановлення 

невиправдано високих цін або збуту неякісної продукції – усе це призводить до 

обмеження вільного руху товарів і послуг, диспропорцій у діяльності як 

виробника, так і споживача. Нарешті, не менш важливе завдання – 

підтримувати стабільність як на національному, так і світовому ринках, 

запобігаючи при цьому надмірній концентрації влади та капіталу в рамках 

однієї компанії або їх об’єднань.  

 

Завдання до теми 3 

1. Сформулюйте ключові чинники інституційного середовища 

конкурентної політики. 

2. Наведіть приклади взаємодії органів виконавчої влади щодо конкретних 

напрямків реалізації конкурентної політики держави. Можливими варіантами 

сприяння розвитку національної економіки в рамках державної економічної 

політики можуть бути: розробка та реалізація варіантів структурної політики; 

розробка та реалізація науково-технологічної політики; формування розвитку 

ефективної інфраструктури бізнесу. 

3. Наведіть інструменти макроекономічної дії, які застосовуються для 

підтримки національних товаровиробників на зовнішніх ринках. 

 

Ситуація для аналізу 3. Підвищення конкурентоспроможності  

туристичної фірми за удосконалення систем оплати праці 

 

На основі аналізу вихідних даних по туристичному підприємству 

обґрунтуйте рекомендації про можливі варіанти вдосконалення системи оплати 

праці для підвищення конкурентоспроможності, що забезпечують більш 

повний облік результатів роботи кожного члена колективу.  

Вихідні дані для розрахунків по туристичній фірмі «Кремінь» наведено в 

табл. 1.6. 
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Таблиця 1.6. - Показники роботи туристичної фірми «Кремінь», млн грн 

 

Показник Минулий рік Звітний рік 

Виручка від реалізації 

(ВР) 

19500 30373 

Фонд заробітної плати 

(ФЗП) – всього 

  

Питома вага у ФЗП  25,5 29,5 

Середньо спискова 

чисельність робітників, 

чол.  

110 121 

Прибуток 469 373 

 

Необхідно: охарактеризувати систему оплати праці (форми, системи 

оплати, надбавки, преміювання), що застосовуються на сьогодні; 

проаналізувати склад і структуру фонду заробітної плати за звітний рік; 

визначити розмір середньої заробітної плати і розрахувати вплив зміни 

чисельності працівників і середньої заробітної плати на фонд заробітної плати; 

розрахувати показники і коефіцієнти, що характеризують ефективність систем 

оплати праці; дати комплексну оцінку ефективності системи матеріального 

стимулювання праці, що застосовується на підприємстві. 

Вибір ефективнішої системи матеріального заохочення є одним з 

найважливіших для підприємств різних форм власності та видів діяльності. 

Аналізуючи результати господарської діяльності за звітний період і плануючи 

на перспективу, керівництво підприємства встало перед проблемою вибору 

ефективнішої системи матеріального заохочення працівників. Необхідно 

розглянути можливі варіанти матеріального заохочення. 

 

Контрольні питання 

1. За якими складовими здійснюється захист національного ринку від 

іноземної конкуренції в умовах розширення зовнішньоекономічної діяльності? 

2. Які інструменти макроекономічної дії використовуються для 

підтримки національних товаровиробників на зовнішніх ринках? Чому така 
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увага приділяється формуванню та розвитку ефективного експортного 

потенціалу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності? 

3. У яких випадках доцільно вибирати систему заходів правового, 

економічного та організаційно-адміністративного характеру для боротьби з 

порушенням антимонопольного законодавства? 

4. Охарактеризуйте процес перерозподілу повноважень у сфері 

конкурентної політики. 

Література: [2, 4, 8, 11, 16, 19, 26, 28]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Науково-методичні дослідження економічних, правових та 

організаційних аспектів розвитку та захисту конкуренції 

Мета: знати фактори, що впливають на вдосконалення нормативно-

методичної бази регулювання конкурентного процесу в Україні, уміти 

з’ясувати принципи формування аналітичної бази для контролю за процесами 

концентрації і монополізації в умовах економічної глобалізації. 

Короткі теоретичні відомості 

Аналіз і дослідження конкурентних процесів тобто економічна 

діагностика це вивчення стану економічного суб’єкта за певними ознаками. 

Діагностика міжнародної конкурентоспроможності підприємства — системний 

цільовий аналіз, спрямований на виявлення, оцінку загрози розвитку та 

подолання проблем функціонування підприємства як суб’єкта міжнародної 

економічної діяльності. 

Проблемою функціонування підприємства як суб’єкта світового ринку є 

розрив (протиріччя) між реальним станом конкурентоспроможності (об’єктом 

управління) і бажаним станом, який відповідає стратегічним цілям 

функціонування підприємства на ринку. Створити необхідне аналітичне 

підґрунтя для розв’язання цих проблем – основне завдання дослідження 

конкурентних процесів і діагностики стану міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства. 
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Дослідження конкурентних процесів і діагностика стану міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства не тільки має констатувати факт 

виникнення проблеми, а й надавати суб’єкту управління аналітичну 

інформацію щодо оцінки можливості та засобів її подолання. 

Декомпозиція процесу діагностики проблеми міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства визначається логікою і послідовністю 

наступних етапів та основних завдань діагностичного дослідження: 

Етап 1-й. Створення інформаційної бази дослідження. Завданням цього 

етапу діагностичного дослідження є формування якісної інформаційної бази, 

яка обумовлює вибір методів дослідження та коректність узагальнювального 

діагностичного висновку. Найдоцільнішим способом створення інформаційної 

бази дослідження є сканування зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства на підставі маркетингових досліджень, стратегічного контролю і 

внутрішньо фірмового економічного аналізу. 

Етап 2-й. Діагностика проблеми міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства (організації) має здійснюватися у такому порядку. На базі даних 

публічної звітності підприємства із застосуванням спеціальних прийомів 

економічного аналізу ідентифікується загальний рівень міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства. Якщо ситуація визначається 

нормальною, процес діагностики рівня міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства можна вважати закінченим. Якщо ж виявляються ознаки 

наявності проблеми міжнародної конкурентоспроможності підприємства — 

розриви в реальному і бажаному її рівнях, які викликають сумніви чи 

занепокоєння у керівництва — то має бути здійснено перехід до поглибленого 

аналізу проблеми та визначення основних чинників її виникнення. 

Етап 3-й. Прогнозування наслідків виникнення проблеми міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства (організації). Метою проведення даного 

етапу дослідження є оцінка ринкових і фінансово-економічних наслідків 

виникнення та поширення проблеми. Ці наслідки слід оцінювати у площині 
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зміни показників (критеріїв) стану системи «підприємство — цільовий 

зовнішній ринок»  

Етап 4-й. Дослідження та оцінка потенціалу подолання проблеми 

конкурентоспроможності має ґрунтуватися на: 1. нейтралізації та обмеженні 

кількості негативних чинників впливу, що обумовлюють виникнення проблеми, 

шляхом формування захисту проти них або шляхом знаходження тих сегментів 

зовнішнього ринку, де дія цих чинників є найслабкішою; 2. використанні 

позитивних чинників впливу (нереалізованих можливостей), що можуть бути 

залученими до локалізації проблеми та її подолання. 

Аналіз стану міжнародної конкурентоспроможності підприємства 

ґрунтується на застосуванні спеціальних методичних підходів і прийомів, 

сукупність яких формує методичний інструментарій процесу діагностики. 

Сучасний стан розробки методичного забезпечення діагностики міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства характеризується різноманітністю 

підходів та інструментів її проведення. Основними класифікаційними ознаками 

існуючих методик діагностики міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства, які визначають їх відмінності, є: 1. статус методичного підходу; 

2. база і засіб формування ключових активів і топ-характеристик конкурентних 

переваг підприємства; 3. інформаційне забезпечення; 4. методика дослідження 

показників стану міжнародної конкурентоспроможності підприємства;                    

5. технологія дослідження стану міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства та формулювання висновків. 

Завдання до теми 4 

1. Здійсніть дослідження конкурентних процесів як наукової та 

інформаційної основи ефективності конкурентної політики держави. 

2. Визначте напрямки наукових досліджень і вдосконалень нормативно-

методичної бази регулювання конкурентного процесу в Україні. 

3. Наведіть характеристику етапів декомпозиції процесу діагностики 

проблеми міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства 

(організацій). 
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Ситуація для аналізу 4. Підвищення конкурентоспроможності 

туристичної фірми за вдосконалення штатного розкладу. 

Складіть штатний розклад для працівників кафе чисельністю не більше 

15 осіб, визначте фонд оплати праці. Завдання оформіть у вигляді таблиці 1.7. 

 

Таблиця 1.7 – Штатний розклад працівників кафе 

 

Поса

да 

Кількість, чол. Оклад, грн. Сума, грн 

1.    

2. ….    

Разо

м: 

 –  

 

Визначте величину приросту обсягу продажів за рахунок підвищення 

продуктивності праці і чисельності працюючих в кафе туристичного комплексу 

та вкажіть результати в табл. 1.8. 

 

Таблиця 1.8 – Підвищення продуктивності праці в кафе туристичного 

комплексу 

 

Показник Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

Зміни (+ -) Темп змін 

(%) 

Обсяг продажу, млн грн 54000 58700   

Чисельність працюючих, 

чол. 

45 48   

 

Наведіть результати аналізу впливу чинників на обсяг продажів у 

туристичному комплексі (табл. 1.9). 

 

Таблиця 1.9 – Вплив трудових факторів на обсяги продажів 
 

Показник 
Минулий 

рік 

Звітний 

рік 
Зміни (+ -) 

Темп змін 

(%) 

Обсяг продажів,               

млн грн 
214420 225765   

Середньооблікова 

чисельність, чол. 
540 524   

Середньорічне     
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вироблення на одного 

працівника 

Визначте відносну економію чисельності працюючих і фонду оплати праці 

за рахунок скорочення втрат робочого часу з тимчасової непрацездатності у 

зв’язку з поліпшенням умов праці. Проаналізуйте причини плинності кадрів в 

умовах конкуренції. Розробіть рекомендації, що сприяють зниженню 

коефіцієнта плинності кадрів. 

 

Контрольні питання 

1. Розкрийте суть головних критеріїв позиціонування сегментів 

міжнародного бізнесу підприємства в умовах загострення конкуренції. 

2. Як здійснюється декомпозиція системи показників діагностики стану 

міжнародної конкурентоспроможності підприємства? Чому така увага 

приділяється критеріям позиціонування підприємства на зовнішніх ринках? 

3. У яких випадках при діагностиці стану міжнародної 

конкурентоспроможності доцільно вибирати показники системи «підприємство 

– цільовий зовнішній ринок»? 

4. Охарактеризуйте процес діагностики стану внутрішнього середовища 

підприємства. 

5. Назвіть найбільш значущі специфічні принципи формування 

ефективного експортного потенціалу підприємства? 

Література: [2, 4, 8, 11, 16, 19, 26, 28]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Конкурентна політика в умовах глобалізації 

Мета: знати особливості процесів глобалізації у світовій економіці і 

антиконкурентні прояви, уміти визначати завдання та методи гармонізації 

вітчизняного конкурентного законодавства і адаптації конкурентної політики 

до міжнародних та європейських вимог. 

Короткі теоретичні відомості 
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Реальністю сьогодення стала глобалізація, котра охоплює всі країни не 

залежно від рівня їх розвитку. Національна економіка не може розвиватися, 

здобути високий конкурентний статус, базуючись тільки на власній 

матеріально-технічні базі, в замкнутому циклі. Світовий розвиток передбачає 

відкритість національних кордонів — для вільного переміщення факторів 

виробництва, робочої сили, інформації, технології. 

В основі економічної глобалізації лежить уніфікація й інтеграція світової 

економіки та її особливий синергетичний ефект, який базується на загальній 

теорії динамічних систем, здатних само організуватися. Він проявляється в 

тому, що ефективність функціонування системи не дорівнює сумі 

ефективностей функціонування її компонентів. Однак якщо система 

високоорганізована, то сума властивостей системи вища, ніж сума властивостей 

її компонентів (тобто склад параметрів, їх взаємозалежність і зміна в часі). 

Різниця між сумою властивостей системи і сумою властивостей її компонентів 

стає додатковим ефектом творчої взаємодії компонентів. 

Сучасна міжнародна економіка поступово набуває властивостей 

глобальної, хоча все ще обмежена за масштабами та саморегулюванням. 

Глобальні процеси еволюційно створили загальнопланетарні контури 

оберненого зв’язку, які уможливлюють відновлення планетарної рівноваги при 

відносно незначних зовнішніх збуреннях, що відбуваються в тому чи іншому 

регіоні. Це свідчить про виникнення нової ситуації в світовому господарстві, 

котре становить єдину глобальну економічну систему, яка саморегулюється на 

основі механізмів оберненого зв’язку. Так, глобалізація високих технологій, 

виробництва, споживання, фінансування, призводить до зростання обсягів 

реалізації продукції, зниження цін, підвищення продуктивності праці суб’єктів 

господарювання та їх ефективності. 

Під економічною глобалізацією розуміють значне збільшення масштабів 

усіх процесів міжнародного обміну за відкритості та інтегрованості світової 

економіки. Основу її функціонування утворює ринковий механізм, закони якого 
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діють у міжнаціональному масштабі — на світових ринках капіталів, товарів, 

послуг, праці. 

Відомо, що глобалізація має як кількісні, так і якісні характеристики. 

Якщо до кількісних, здебільшого, відносять обсяг зовнішньої торгівлі, прямих і 

портфельних інвестицій, темпи зростання ВВП та інші, то до якісних — 

процеси регіоналізації та глобальної інституалізації (утворенні міжнародних 

економічних і торгівельних організацій). Нині визначальне значення відіграють 

не стільки найсильніші держави, скільки — наддержавні структури. 

Створились потужні інтеграційні утворення в Європі — ЄС, Північній Америці 

– НАФТА, Південній Америці – МЕРКОСУР, Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні (АТЭС), які мають зони вільної торгівлі, а отже й значно вищий рівень 

інтеграції, ніж у ЄС. 

 

Завдання до теми 5 

1. Здійсніть дослідження конкуренції на глобальних ринках, процесів 

глобалізації у світовій економіці та антиконкурентних проявів 

2. Визначте цілі і завдання конкурентної політики у сфері 

зовнішньоекономічних відносин. 

3. Наведіть приклади гармонізації вітчизняного конкурентного 

законодавства і адаптації конкурентної політики до міжнародних і 

європейських вимог. 

 

Ситуація для аналізу 5. Маркетингове дослідження  конкурентної 

політики в умовах глобалізації (на прикладі ринку туристичних послуг). 

Для оцінки логістичного забезпечення перевезення туристів в умовах 

загострення конкуренції визначте динаміку функціонування сегмента 

транспортних перевезень в Україні, використовуючи статистичні дані                

табл. 1.10. 

Результати аналітичних розрахунків з оцінкою логістичного забезпечення 

перевезення туристів оформте в таблиці. 
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Визначте динаміку чисельності готельних підприємств в Україні за умов 

глобалізації, використовуючи табл. 1.11. 

 

 

 

 

Таблиця 1.10 – Обсяги транспортних перевезень, млн. осіб 

 

Вид транспорту 2007 р. 2009 р. 2011 р. 2013 р. 2015 р. 

Транспорт усього: у т.ч.: 47885 4499 44745 29390 23074 

– залізничний 2372 1883 1419 1339 1278 

– автобусний 24874 22817 22892 15636 12559 

– таксомоторний 266 66 16 6 8 

– трамвайний 8071 7540 7421 4123 2660 

– тролейбусний 8619 8475 8759 4653 2972 

– метрополітен 3567 4150 4186 3574 3528 

– морський 9 3 1 1 1 

– внутрішній водний 44 27 28 21 21 

– повітряний 63 32 23 37 47 

 

Таблиця 1.11 – Динаміка чисельності готельних підприємств в Україні 

 

Показник 2009р. 2011р. 2013р. 2015р. 

Кількість готелів 6258 4182 4812 6500 

 

Результати аналітичних розрахунків з оцінкою логістичного забезпечення 

перевезення та розміщення туристів оформте в таблиці. 

Визначте структуру переваг туристів при виборі засобів транспорту за 

результатами опитування потенційних пасажирів, які віддали перевагу: 

залізничному транспорту 611 чол.; авіаційному 430 чол.; автобусному 214 чол.; 

водному транспорту 243 чол.; іншому транспорту 69 чол. 

Результати аналітичних розрахунків з оцінки логістичного забезпечення 

перевезення туристів в умовах загострення конкуренції за результатами 

опитування оформте в таблиці. Дайте відповіді на питання: 

1. Дайте визначення конкуренції на глобальних ринках. 

2. Охарактеризуйте процеси глобалізації у світовій економіці і 

антиконкурентні прояви за матеріалами бази практики. 
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3. Дайте визначення перспективним напрямкам ХХІ століття, оточуючому 

середовищу підприємства та назвіть його складові. 

4. Охарактеризуйте особливості гармонізації вітчизняного конкурентного 

законодавства і адаптації конкурентної політики до міжнародних і 

європейських вимог. 

5. Наведіть систему перспективного міжнародного співробітництва 

України у сфері конкурентних відносин. 

 

Контрольні питання 

1. За яких умов організація намагається врахувати конкурентну політику в 

умовах глобалізації? З якими ризиками пов`язується діяльність промислового 

підприємства? 

2. Як здійснюється комплексне дослідження нових тенденцій конкуренції 

на глобальних ринках? 

3. У чому проявляється суть процесів глобалізації у світовій економіці і 

анти конкурентні прояви? 

4. Чим відрізняються цілі від завдань конкурентної політики у сфері 

зовнішньоекономічних відносин? 

5. Що за проблеми гармонізації вітчизняного конкурентного законодавства 

і адаптації конкурентної політики до міжнародних і європейських вимог? 

7. Як здійснюється міжнародне співробітництво України у сфері 

конкурентних відносин? 

Література: [3, 6, 9, 12, 13, 20, 27]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Роль конкурентної політики у підвищені 

конкурентоспроможності економіки і забезпеченні  національної безпеки 

Мета: знати особливості розвитку глобалізаційних процесів і проблеми 

конкурентоспроможності національної економіки, уміти визначати чинники, 

складові та етапи формування української моделі міжнародної 

конкурентоспроможності. 
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Короткі теоретичні відомості 

За розвитку глобалізаційних процесів при виході на ринок фірма 

(підприємство, організація) обирає певний тип конкурентної боротьби, який 

вона буде застосовувати. Відомі чотири основних типи стратегії конкурентної 

боротьби, кожен з яких орієнтований на різні умови економічного середовища і 

різні ресурси, які знаходяться у розпорядженні національного підприємства. 

Дотримуючись певної стратегії кожна фірма по-своєму, не так як інші, але 

однаково вдало пристосовується до вимог ринку. Усі вони потрібні для 

нормального функціонування національної економіки. Кожному типу стратегій 

конкурентної боротьби відповідають типи компаній: віоленти, пацієнти, 

комутанти і експлеренти. 

Визначимо особливості кожної із стратегій. 

Віолентна («силова») стратегія. Ця стратегія є характерною для фірм, які 

діють у сфері крупного, стандартного виробництва товарів і / або послуг. 

Фундаментальним джерелом сили цих підприємств є те, що таке виробництво 

зазвичай можна налагодити ефективніше і з меншими витратами, ніж 

виготовлення невеликих партій товарів, які будуть дуже відрізнятися один від 

одного. Крім того, віоленти використовують переваги, які створюються 

широкомасштабними науковими дослідженнями, розвинутою збутовою 

мережею та крупними рекламними компаніями. Стратегія віолентів є простою: 

спираючись на свою гігантську силу фірма намагається домінувати на 

широкому ринку, по змозі витискуючи з нього конкурентів. Вона приваблює 

покупців порівняною дешевизною і добротністю (середнім рівнем якості 

виробів). Крупні фірми часто критикують за те, що вони втратили свій 

основний козир — технічну перевагу. Раніше малі фірми не мали досконалого 

устаткування. Тепер воно є у них, як правило, нічим не поступається тим, які 

використовують гіганти. Частка правди в цьому є — конкурентний тиск з боку 

малих фірм посилився у всьому світі. Але все ж у багатьох країнах люди 

задовольняють свої найбільш ходові потреби за рахунок продукції крупних 
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фірм. І навіть коли такі компанії витискуються іншими, то це фірми того ж 

типу, які дотримуються віолентної стратегії. 

Патієнтна (нішова) стратегія. Ця стратегія є типовою для фірм, які встали 

на шлях вузької спеціалізації. Вона передбачає виготовлення особливої, 

незвичайної продукції для певного (частіше) вузького кола споживачів. 

Ринкова сила компаній-патієнтів полягає в тому, що їх вироби стають 

незамінними для відповідної групи клієнтів. 

Сенс цієї стратегії полягає не просто в спеціалізації, але і в зосередженні 

зусиль на випуску продукції, яка користується обмеженим попитом. Такі фірми 

намагаються ухилитися від прямої конкуренції з провідними корпораціями 

тому, що боротьба з гігантами у виробництві стандартної продукції завідомо 

приречена на провал. Зате в урахуванні спеціальних запитів споживача 

переваги на боці тієї фірми, яка присвятила свою діяльність їх вивченню і 

задоволенню. І тут гігантський розмір фірми з позитивної якості 

перетворюється в недолік, перевагу одержують малі і середні фірми. 

Комутантна (пристосовницька) стратегія переважає при звичайному 

бізнесі у місцевих (локальних) масштабах. Сила малого неспеціалізованого 

підприємства полягає в його кращій пристосованості до задоволення невеликих 

за обсягом (а іноді короткочасних) потреб конкретного клієнта. Численні малі 

підприємства, які створюються для кожного конкретного випадку виконують 

роль з’єднувальної тканини економіки. Лише комутанти готові використати 

кожну можливість для бізнесу, тоді як інші фірми строго дотримуються свого 

виробничого профілю. Фірмам-комутантам байдуже, чим займатися. Їм легко 

йти на досить різкі зміни комерційної діяльності, на які інші фірми не здатні. 

Підвищена гнучкість стає джерелом сили комутантів у конкурентній боротьбі. 

Експлерентна (піонерська) стратегія. Ця стратегія конкурентної боротьби 

пов’язана зі створенням нових або радикальним перетворенням старих 

сегментів ринку. Це не просто вдосконалення товарів і послуг, а дуже 

ризиковий (але й неймовірно вигідний, якщо пощастить) пошук революційних 

рішень. Наприклад, такі фірми можна знайти серед першопрохідців випуску 
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персональних комп’ютерів («Еппл», «Зеніт», «Осборн» та інші), біотехнології 

(«Джінетек»). Так, під час підбору франчизерів для своїх перших ресторанів у 

Японії, Південній Кореї, на Тайвані «Макдональдс» не випадково шукав їх 

серед ризикових підприємців. Адже вони йшли на подвійний ризик і вводили 

подвійне нововведення для азіатських споживачів: незвичну американську їжу і 

чужу для східних традицій систему обслуговування («конвеєрне» приготування 

і роздачу страв). 

Головний чинник сили експлерентів пов’язаний з випередженням у 

впровадженні принципових нововведень. Така компанія намагається створити 

новий ринок і одержати вигоди з первісної одноосібної присутності на ньому. 

Тут і виявляється різниця у стратегіях. У масовому виробництві, де підготовка 

випуску нового товару коштує дуже дорого, помилки недопустимі і віолент 

намагається уникати неперевірених прожектів. Піонерська ж компанія вірить в 

те, що реалізація її технічних ідей переверне ринок і у 85 випадках із 100 

закінчує банкрутством (дані США за 80 роки минулого століття). 

 

Завдання до теми 6 

1. Обґрунтуйте вибір чинників, складових та етапів формування 

української моделі міжнародної конкурентоспроможності (за методом «товар–

ринок» туристичної фірми). 

2. Опрацюйте завдання конкурентної політики в контексті 

глобалізаційного розвитку і вимог міжнародної конкуренції. 

 

Ситуація для аналізу 6. Розвиток маркетингових досліджень 

туристичної діяльності в умовах загострення конкуренції. 

Заповнити табл. 1.12 видів маркетингових досліджень: 1. Вивчення 

законодавчих обмежень. 2. Тестування ринку товарів (послуг). 3. Аналіз 

розподілу сегментів між фірмами. 4. Вивчення засобів реклами. 5. Пробний 

маркетинг. 6. Вивчення ефективності рекламних об’яв. 7. Вивчення стратегій 

стимулювання збуту. 8. Вивчення товарної номенклатури. 9. Визначення квот і 

територій збуту. 10. Вивчення проблем інформування споживачів. 11. Вивчення 
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характеристик ринків. 12. Дослідження мотивації споживачів. 13. Аналіз збуту. 

14. Вивчення політики цін. 15. Дослідження рекламних текстів. 16. Заміри 

потенційних можливостей ринків. 17. Вивчення проблеми створення упаковки. 

18. Вивчення реакції на новий товар (послугу). 19. Вивчення проблем 

соціальної політики. 20. Вивчення міжнародних ринків. 21. Вивчення товарів 

(послуг) конкурентів. 22. Вивчення впливу на навколишнє середовище.                    

23. Вивчення тенденцій ділової активності. 24. Короткотермінове прогнозування. 

25. Довготермінове прогнозування. 26. Вивчення каналів розподілу. 
 

Таблиця 1.12 –  Види маркетингових досліджень 
 

№ пор. Сфера і вид досліджень 

1. Відповідальність фірми 

1.1  
1.2  

2. Комерційна діяльність і її аналіз 

2.1  

2.2  

3. Розробка товарів (послуг) 
3.1  

3.2  
4. Збут і ринки 

4.1  

4.2  

5. Реклама 

5.1  

5.2  

 

Користуючись інформацією (табл. 1.13) про структуру споживання 

морозива за регіональними ознаками, визначити найбільш неосвоєні райони 

міста. Який вид інформації наведений в таблиці 1.13? 

 

Таблиця 1.13 – Структура споживання морозива за регіональними ознаками 

 

Райони міста Чисельність, тис. чол. Відсоток споживання до 

загального обсягу реалізації, % 

Район А 50 4,8 

Район Б 25 2,4 
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Район В 260 24,9 

Район Г 75 7,2 

Район Д 95 9,1 

Район Є 100 9,6 

Район Ж 200 19,0 

Район 3 240 23,0 

Всього: 1045 100 

Проаналізуйте інформацію, що наведена в табл. 1.14, і зробіть висновок 

щодо зміни структури асортименту споживання морозива за видами 

розфасування. Які рекомендації в умовах загострення конкуренції можна 

запропонувати фірмі на основі проведеного аналізу? 

 

Таблиця 1.14 - Структура споживання асортименту морозива за видами 

розфасування 

 

№ пор. Вид розфасування 2011 2013 2015 

1 Вагове 3,7 2,7 2,6 

2 Фасоване: 96,3 97,3 97,4 

3 
у тому числі: 

в стаканчиках 
37,2 40,6 43,9 

4 глазуроване 33,0 10,2 10,5 

5 на паличках 100 г 22,6 3,5 2.1 

6 на паличках 125 г – 39,4 38,7 

7 пласти 1 кг 1,7 1,6 1,0 

8 торти 1,8 1,7 0,8 

9 пласти 0,5 кг 0,0 0,3 0,4 

10 Усього: 100 100 100 

 

Обрати з перерахованих чинників ті, від яких залежить попит на товар на 

прикладі споживання асортименту морозива за видами розфасування:                          

1. Прибуток споживача. 2. Ціна товару субституту. 3. Купівельна спроможність 

споживачів. 4. Умова поставки. 5. Потреба споживача в товарі. 6. Базисна ціна. 

7. Ціна товару. 8. Обсяг продажу. 

Для будь-якого підприємства туристичної індустрії (за Вашим вибором) 

проведіть аналіз цінової політики конкурентів. Результати маркетингових 

досліджень цінової політики конкурентів наведіть у табл. 1.15. 
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Таблиця 1.15 – Дослідження цінової політики конкурентів з надання 

туристичних послуг 
 

Найменування 

конкурента 

Цінова політика 

конкурента 

Опис переваг конкурента 

   

   

   

Дайте відповіді на питання: 

1. Як здійснюється планування маркетингової діяльності підприємства за 

функціями в умовах загострення конкуренції? 

2. Охарактеризуйте результати комплексного дослідження ринку за 

напрямами вивчення покупців туристичних послуг та діяльність конкурентів. 

3. Простежте динаміку складових та етапів формування української 

моделі міжнародної конкурентоспроможності на прикладі залежності між 

доходами туристів та структурою в’їзного та виїзного туризму. Зробіть 

висновки. 

4. Які аспекти потрібно враховувати при реалізації завдань конкурентної 

політики в контексті глобалізаційного розвитку і вимог міжнародної 

конкуренції? 

Контрольні питання 

1. За яких умов організація намагається врахувати результати досліджень 

розвитку глобалізаційних процесів для підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки? 

2. Як здійснюється комплексне дослідження глобалізаційних процесів? 

3. У чому ви бачите різницю між складовими та етапами формування 

української моделі міжнародної конкурентоспроможності? 

6. Що ви розумієте під термінами «конкурентоспроможність країни» і 

«національна безпека»? 

Література: [3, 6, 9, 12, 13, 20, 27]. 

 

Практичне заняття № 7 
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Тема. Аналіз і проблеми оцінювання конкурентного середовища 

національної економіки 

Мета: знати складові конкурентного середовища країни, характеристики 

конкурентного середовища національної економіки, уміти визначати чинники 

конкурентної та монопольної поведінки суб’єктів господарювання, 

забезпечувати високий конкурентний статус країни. 

Короткі теоретичні відомості 

Для оцінювання конкурентоспроможності національної економіки 

застосовують кількісні (hard data) та якісні (survey data) (експертні та 

соціологічні) методи. Кількісні — базуються на використанні математичних і 

статистичних методів аналізу для показників. Це здебільшого стосується 

обсягів ринку в грошовому чи натуральному вираженні, цін, витрат і чинників, 

які на них впливають. Такий метод використовують у своїх дослідженнях, 

передусім, консалтингові фірми, які оцінюють конкурентоспроможність різних 

країн світу та роблять конкретні техніко-економічні обґрунтування різних 

методів і підходів до їх підвищення. Кількісний аналіз доповнює якісний, 

оскільки не всі чинники та механізми зростання конкурентних переваг 

нагромадження потенціалу конкурентоспроможності, можна виміряти. Цей 

метод достатньо точний, хоча й дає можливість оцінити явище через певний 

проміжок часу. 

У теорії та практиці міжнародних економічних взаємин існує декілька 

підходів до визначення конкурентоспроможності національної економіки та 

показників, які її характеризують. На наш погляд, їх можна згрупувати у дві 

основні групи: оцінювання на основі окремих показників, які характеризують 

вартісні результати виробництва, чи використання певних ресурсів; оцінювання 

на основі системного підходу з використанням як статистичних показників, так 

і результатів моніторингу. 

Однак чи це окремі показники, чи комплексні методики, здебільшого, 

визначають на таких рівнях: 1. мікрорівень, на якому визначається 

конкурентоспроможність фірми з допомогою таких показників, як: 
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прибутковість, рентабельність, продуктивність праці, ліквідність і 

кредитоспроможність, якість продукції, ступінь задоволеності споживачів та 

інші; 2. мезорівень, на якому визначають конкурентоспроможність галузі та 

кластерів з допомогою середніх показників діяльності фірм певної галузі, а 

також, використовуючи торгівельні показники; 3. макрорівень, на якому 

визначають конкурентоспроможність країни за допомогою таких показників, 

як: динаміка прибутків населення, ефективність використання усіх видів 

ресурсів, темпи інфляції, рівень зайнятості, сальдо торговельного балансу, 

питома вага високотехнологічного експорту та інші. 

Дайте відповіді на питання: 

1. Обґрунтуйте складові конкурентного середовища країни, чинники 

конкурентної та монопольної поведінки суб’єктів господарювання. 

2. Визначте чинники конкурентної та монопольної поведінки суб’єктів 

господарювання на прикладі планування нової туристичної послуги за видами 

відпочинку. 

2. Здійсніть системний пошук видів державної допомоги за жорсткої 

конкуренції на ринку з надання туристичних послуг. 

 

Ситуація для аналізу 7. Проведення SWOT-аналізу підприємства з 

туристичної діяльності за умов жорсткої конкуренції. 

Складання матриці SWOT-аналізу підприємства туристичної галузі в 

умовах загострення конкуренції. Одним з відомих методів якісного аналізу 

підприємства, який на наш погляд має стати невід’ємним етапом у проведенні 

санаційного аудиту, є аналіз сильних і слабких місць на підприємстві. Аналіз 

підприємства позначається абревіатурою SWOT (від англійських слів: Strength 

– сильні; Weakness – слабкі; Opportunity – шанси; Threat – ризики). Інша назва 

цього методу – SOFT – від англійських слів: Strength – сильні, Failure – слабкі 

місця, Opportunity – шанси, Threat – ризики.  

Під час проведенні SWOT-аналізу підприємства визначаються сильні і 

слабкі сторони, а також шанси і ризики, які можна подати у вигляді матриці. 
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Перелік позитивних і негативних сторін діяльності підприємства з туристичної 

діяльності, а також шансів і ризиків може бути розширений студентом 

самостійно (див. табл. 1. 16). 

Кожному визначеному показнику SWOT-аналізу присвоюється 1 бал. 

Після формування матриці необхідно підрахувати суму балів за позитивними і 

негативними аспектам матриці і зробити остаточний висновок щодо санаційної 

спроможності підприємства. Результати оформити в таблицю (табл. 1.17 

самостійна робота) 

 

Таблиця 1.16- Матриця SWOT-аналізу підприємства з туристичної 

діяльності 

 

Сильні сторони: Слабкі сторони: 

Ліквідність, рентабельність 

Платоспроможність, фінансова стійкість 

Ліквідний/неліквідний баланс 

Висока/низька ймовірність банкрутства 

Структура активів, структура пасивів 

Позиція в матриці фінансової рівноваги 

Додаткові шанси: Ризики: 

Зростання (падіння) виручки від реалізації 

Зростання (зниження) собівартості 

Перевищення темпів зростання виручки над темпами 

зростання собівартості 

Зростання (зменшення) майна підприємства 

Зростання (зменшення) оборотних активів 

Зростання (зменшення) поточних зобов’язань 

Зростання (зменшення) власного капіталу 

Скорочення (збільшення) періодів обороту оборотних активів 

і таке інше. 

 

Таблиця 1.17 – Результати оцінки санаційної спроможності туристичного 

підприємства 

 

Показники Бали 

Сильні сторони  

Додаткові шанси  

Разом позитивних балів Сума балів 

Слабкі сторони  
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Ризики  

Разом негативних балів Сума балів 

 

Для здійснення розрахунків санаційної спроможності туристичного 

підприємства за посилення конкуренції скористайтеся даними, що наведені в 

табл. 1.18, та матеріалами лекції. 

 

Таблиця 1.18 - Приклад матриці SWOT-аналізу 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Величина власного капіталу Коефіцієнт платоспроможності 

Коефіцієнт швидкої ліквідності Коефіцієнт співвідношення 

власних і позикових коштів 

Коефіцієнт автономії (незалежності) Рентабельність активів 

Коефіцієнт фінансової залежності Рентабельність власного капіталу 

Коефіцієнт фінансової стійкості Не досить ліквідний баланс 

Покращення структури пасивів на 

кінець року 

Висока ймовірність банкрутства за 

моделлю Альтмана 

Дещо покращилась структура активів на 

кінець року  

Банкрутство не загрожує за моделлю 

Спрінгейта  

Додаткові шанси Ризики 

Зростання виручки від реалізації Збільшення довгострокових 

зобов’язань 

Зростання чистого доходу від реалізації 

продукції 

Квадрант 8 матриці фінансової 

рівноваги 

Зростання майна підприємства  

Зростання оборотних активів  

Зменшення поточних зобов’язань  

Збільшення власного капіталу  

 

Контрольні питання 

1. За яких умов організація за загострення конкуренції намагається зробити 

продажі туристичних послуг постійними? З якими ризиками, характерними для 

конкурентного середовища національної економіки, пов`язується діяльність 

туристичної фірми? 

2. Як здійснюється комплексне дослідження конкурентної та монопольної 

поведінки суб’єктів господарювання за планування туристичного ринку? 
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3. У чому ви бачите різницю між конкурентною та монопольною 

поведінкою фірми під час прогнозування попиту і збуту туристичної послуги? 

4. Чим відрізняються основні напрямки за умов забезпечення високого 

конкурентного статусу країни, за якими аналізується внутрішнє середовище 

туристичної організації? 

5. Чи можуть результати ситуаційного аналіз державної допомоги за 

гострої конкуренції на ринках послуг для конкретної туристичної організації 

ґрунтуватися на маркетингових дослідженнях? 

6. Як здійснюється оцінювання конкурентного середовища національної 

економіки за використання SWOT-аналізу туристичного підприємства? 

Література: [3, 6, 9, 12, 13, 20, 27]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Проблема гармонізації конкурентної, структурної та 

промислової політики держави 

Мета: знати цілі структурної трансформації національної економіки та 

конкурентної політики у системі управління, уміти враховувати промислову 

політику як чинник регулювання конкурентного середовища на товарних 

ринках. 

Короткі теоретичні відомості 

Для того, щоб зберегти і зміцнити свої позиції на міжнародному ринку, 

підприємству необхідно не тільки підтримувати високу 

конкурентоспроможність, але й постійно її підвищувати тому, що конкуренти 

не «дрімають». Для вирішення цієї проблеми, перш за все, необхідно визначити 

чинники, які сприяють підвищенню міжнародної конкурентоспроможності. 

Якщо фірма-виробник сприяє одержанню інституційним споживачем прибутку, 

то добивається високої конкурентоспроможності своєї продукції. 

Прибуток це різниця між валовим доходом і валовими витратами. 

Іншими словами, це сума всіх грошових надходжень, які одержані в результаті 

діяльності компанії, за відрахуванням тих витрат, яких ця діяльність вимагала. 
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А тому прибуток і, разом з тим, конкурентоспроможність можуть бути 

підвищені за рахунок двох чинників: або шляхом зниження витрат, або за 

допомогою підвищення доходу. 

Витрати споживача можуть бути знижені в результаті: 1. Зниження ціни 

товару, який споживається. 2. Зменшення вартості його доставки, установки, 

налагодження та інше. 3. Скорочення вартості експлуатації продукту. Витрати 

на більшість видів складного устаткування і на деякі прості продукти не 

завершуються в момент їх купівлі. Наприклад, автомобіль вимагає догляду, 

обслуговування, ремонту, може зношуватися з різною швидкістю та інше. 

Якщо виробник поставляє товар, який знижує витрати під час експлуатації то, 

тим самим, він знижує витрати фірми-споживача. 4.) Зниження ризику 

виготовлення неякісного кінцевого продукту. За рахунок високої якості 

комплектуючих може бути послаблена небезпека випуску неякісного продукту 

і знижені викликані цим витрати на гарантійний ремонт і зміну браку. 

Як і витрати, на рівень прибутковості фірми-споживача впливає 

підвищення валового доходу в результаті використання даного товару. Зокрема, 

дохід споживача може зрости: 1. Через підвищення цін на його готову 

продукцію, якщо використані комплектуючі: 1.1. дозволили підвищити якість         

(наприклад, нові властивості шин покращили якісні характеристики велосипеду 

і створили передумови для підвищення його ціни); 1.2. дали можливість 

випустити принципово нову продукцію (так, поштовх до створення нового типу 

літаків дуже часто дає появу (і, відповідно, закупку) досконаліших двигунів, 

яких авіабудівельні фірми зазвичай не виробляють); 1.3. дозволили виробити 

продукт, який більше відповідає запитам споживачів (наприклад, використання 

нових надлегких акумуляторів дозволило випустити портативні комп’ютери 

(ноутбуки) з вбудованим обладнанням електронного зв’язку, що зробило їх 

більш зручними для споживачів, а саме — для бізнесменів); 1.4. підвищили 

престижність продукції ( у функцію, наприклад, виконують написи «Інтел 

інсайд» на комп’ютерах, вони засвідчують, що під час виробництва цих машин 

використаний високоякісний мікропроцесор американської фірми «Інтел» і, 
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тим самим, піднімають довіру до всього комп’ютера); 2. Через зростання 

кількості товарів або послуг, що продаються. Так, поява банкоматів дозволила 

їх покупцям — банкам — розширити обсяг операцій за рахунок цілодобового 

надання послуг своїм клієнтам. 

За створення умов розвитку конкуренції із реалізацією завдань 

економічних реформ виникають специфічні проблеми щодо визначення 

основних напрямків підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств, які увійшли в цей період реформ зовсім 

непідготовленими до конкурентної боротьби. А тому, перш за все, необхідним є 

наведення елементарного ринкового порядку на підприємстві за такими 

напрямками: відновлення трудової дисципліни, запровадження простих заходів 

щодо підвищення якості продукції та контроль за фінансовими показниками. 

Головною причиною збереження низької дисципліни є слабка мотивація 

праці через низьку і не своєчасну оплату у поєднанні із стихійним характером 

скорочення персоналу. Справа в тому, що дирекції приватизованих фірм 

воліють за краще очікувати, поки зайві робітники звільняться самі, не 

витримавши низької і нерегулярно виплачуваної зарплати. У результаті 

відбувається погіршення якості персоналу тому, що першими звільняються 

кращі — їм легше знайти гарну роботу, а залишаються гірші, яким ні на що 

більше розраховувати. Вихід полягає в тому, щоб зробити процес звільнення 

керованим. Звільняти тих, хто того заслуговує. Таку політику можна 

реалізувати лише в тому разі, якщо рядовим робітникам стає зрозумілою 

перспектива розвитку фірми і доцільність жорстких дисциплінарних заходів. 

Завдання до теми 

1. Обґрунтуйте взаємозв’язок процесу створення умов розвитку 

конкуренції із раціоналізацією завдань економічних реформ за методом «товар-

ринок» туристичної фірми. 

2. Врахуйте складові структурної трансформації національної економіки та 

конкурентної політики за планування нової туристичної послуги за видами 

відпочинку. 
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3. Визначте промислову політику як чинник регулювання конкурентного 

середовища на товарних і ринках з надання послуг. 

 

 

 

Ситуація для аналізу 8. Етапи життєвого циклу товару (туристичної 

послуги) в умовах конкуренції 

Зробіть аналіз наведених в табл. 1.19 характеристик етапів життєвого циклу 

товару, відшукайте та виправте можливі помилки. Акцентуйте увагу на 

особливостях етапів життєвого циклу туристичної послуги за умов загострення 

конкуренції. Заповніть схему алгоритму процесу розробки нової продукції 

(послуги) за наведеними етапами: 1. Розробка й перевірка задуму. 2. Розробка 

стратегії маркетингу. 3. Розробка ідей. 4. Пробний маркетинг. 5. Оцінка й вибір 

ідей. 6. Виробництво і реалізація продукції (послуги). 7. Розробка продукції 

(послуги). 

 

Таблиця 1.19 – Характеристика основних етапів життєвого циклу товару 

(послуги) за умов загострення конкуренції 

 

Особливості 

Етапів 

Етапи життєвого циклу 

Розробка Впровадження Зростання Зрілість Спад 

Прибуток від’ємний спад зростає високий від’ємний 

Витрати  низькі дуже високі середні низькі високі 

Рівень 

продажу 
відсутній невисокий 

швидко 

зростає 

пік 

продажу 
падіння 

Ціни 
не встановлені високі низькі знижуються найнижчі 

Споживачі 
відсутні «новатори» 

сегмент 

ринку 

масовий 

ринок 

«консервато-

ри» 

Конкуренція 
незначна зростає значна зменшується відсутня 

Реклама  
мінімальна переконує інформує нагадує відсутня 
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Побудуйте графік життєвого циклу товару, зобразивши криві обсягів 

продажу і прибутку, за наведеною в табл. 1.20  інформацією про реалізацію товару 

фірми «Альфа».  

Виділіть етапи життєвого циклу, які пройшов товар, та визначте етап, на 

якому він знаходився в 2008 та 2012 роках. 

 

 

Таблиця 1.20 - Реалізація продукції фірми «Альфа» 

 

Рік 

Обсяг 

реалізації,  

тис. шт. 

Ціна продажу, 

тис. грн/шт. 

Собівартість 

реалізації,  

тис. грн/шт. 

2005 2 8,2 7,8 

2006 4 8,5 8 

2007 6,5 9 8 

2008 10,5 9,2 7,7 

2009 13,5 10 7,6 

2010 14 10,5 7,4 

2011 13 9 7 

2012 9 8,5 6,5 

2013 8 7 5,8 

2014 7 6 4,8 

 

Дайте відповіді на питання: 

1. Дайте визначення стратегічних альтернатив за методом «товар-ринок» 

туристичної фірми в умовах загострення конкуренції. 

2. Що таке «життєвий цикл туристичної послуги»? 

3. Охарактеризуйте етапи життєвого циклу туристичної послуги в умовах 

загострення конкуренції. 

4. Як зобразити криві обсягів продажу і прибутку нової туристичної послуги? 

 

Контрольні питання 

1. Як здійснюється гармонізація конкурентної, структурної та промислової 

політики держави? 
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2. У чому суть взаємозв’язку процесу створення умов розвитку конкуренції 

із раціоналізацією завдань економічних реформ? 

3. У чому ви бачите різницю між структурною трансформацією 

національної економіки та конкурентною політикою? 

4. Які основні напрямки структурної трансформації національної 

економіки за умов забезпечення високого конкурентного статусу країни? 

5. Чи може врахування результатів промислової політики як чинника 

регулювання конкурентного середовища допомогти за гострої конкуренції на 

ринках послуг для конкретної туристичної організації? 

6. Як здійснюється регулювання конкурентного середовища на товарних 

ринках (на прикладі використання SWOT-аналізу туристичного підприємства)? 

Література: [3, 6, 9, 12, 13, 20, 27]. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема. Конкурентна політика як чинник інноваційно-інвестиційної 

моделі національної економіки 

Мета: знати підпорядкування конкурентної політики глобальним 

завданням соціально-економічних перетворень під впливом глобалізації, уміти 

враховувати особливості антимонопольної політики у сфері науково-технічної 

діяльності ринку інновацій. 

Короткі теоретичні відомості 

Підприємства, які випускають однорідну продукцію утворюють галузь 

економіки. Структура галузі має істотний вплив на визначення правил 

конкурентної гри, а також потенційних стратегій фірми під впливом 

глобалізації. Чинники за межами галузі мають переважно відносне значення, 

оскільки зовнішні чинники, як правило, впливають на всі фірми галузі. 

Конкуренція в галузі під впливом глобалізації виростає з 

фундаментальної економічної структури останньої і означає щось значно 

більше, ніж поведінка наявних конкурентів. Стан конкуренції в галузі залежить 
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від п’яти основних чинників: 1. потенційні конкуренти; 2. постачальники;               

3. покупці; 4. товари-замінники; 5. інтенсивність конкуренції. 

Сукупний вплив цих чинників визначає потенціал граничного прибутку в 

галузі, де потенціал прибутковості вимірюється в показниках довгострокової 

віддачі інвестованого капіталу. Не всі галузі мають однаковий потенціал. Вони 

істотно відрізняються за своєю граничною прибутковістю, оскільки 

відрізняється сукупний вплив чинників конкуренції під впливом глобалізації. 

Ці чинники коливаються від інтенсивних у таких галузях, як виробництво 

автомашин, паперу та сталі (де жодна фірма не отримує великих прибутків), до 

відносно не суворих у таких сферах, як нафтовидобувне устаткування та 

послуги, виробництво косметики і предметів туалету (де високі прибутки 

одержує багато фірм.) 

Хоча основною одиницею аналізу конкурентоспроможності економіки 

країни є галузь або група сполучених галузей (кластер), по суті, піднесення 

економіки під впливом глобалізації досягається одночасним розвитком 

багатьох різних галузей. 

Для визначення конкурентоспроможності галузі та національної 

економіки за соціально-економічних перетворень під впливом глобалізації 

проводять класифікацію окремих країн за рівнем конкурентоспроможності 

їхньої індустрії у світовому господарстві. 

 

Завдання до теми 

1. Обґрунтуйте підпорядкування конкурентної політики глобальним 

завданням соціально-економічних перетворень під впливом глобалізації. 

2. Врахуйте зростання залежності конкурентної та інноваційної політики. 

3. Визначте особливості антимонопольної політики у сфері науково-

технічної діяльності ринку інновацій. 

 

Ситуація для аналізу 9. Організація реклами нової туристичної  

послуги в умовах глобалізації 
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Доповніть класифікацію реклами за її цілями за урахування глобалізації 

(табл. 1.21) та видами, обґрунтуйте особливості рекламування нової туристичної 

послуги. 

 

 

 

 

Таблиця 1.21 – Класифікація реклами за її цілями та  під впливом 

глобалізації 

 

Вид реклами Цілі реклами 

А – доводить до відома споживачів інформацію про товари, їх 

види, призначення, показники якості, особливості, принципи 

дії та інше, інформує про рівень і динаміку цін на них;  

– формує образ фірми.  

Особливо важливою є на етапі зростання випуску продукції 

для формування селективного попиту. 

Б  – заохочує споживача віддати перевагу тому чи іншому 

товару (марці);  

 – змінює на ліпше ставлення споживача до товару; 

 – переконує у необхідності придбати товар. 

Особливо важливою є на етапі зростання випуску продукції 

для формування селективного попиту 

В  – нагадує про товар, місце й умови його продажу та 

використання 

Г – підтримує, підтверджує добру думку про товар після його 

купівлі та використання споживачем. 

Д  – своєю солідністю, якістю підкреслює статус фірми, її 

надійність, прогресивність, стабільність. 
 

1. – підкріплювальна; 2. – інформативна; 3. – переконлива; 4. – «обличчя 

фірми»; 5. – нагадувальна. 

Доповніть характеристику головних носіїв реклами (табл. 1.22) видами 

засобів масової інформації. 
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Таблиця 1.22 - Головні носії реклами туристичної послуги за врахування 

соціально-економічних перетворень 
 

Засоби Переваги Недоліки 

А 

Гнучкість, своєчасність, добре 

охоплення місцевого ринку, 

широке визначення, створення 

враження високої достовірності. 

Короткочасність існування, низька 

якість поліграфічного виконання, 

незначна аудиторія «вторинних» читачів, 

конкурування різних реклам у тій самій 

газеті. 

 

 

Продовження табл. 1.22 
 

Б 

Поєднання зображення, звуку, руху, 

кольорів, чуттєвий вплив, високий 

ступінь привертання уваги, широта 

охоплення. 

Висока абсолютна вартість, мала 

селективність аудиторії, швидко-

плинність рекламного контакту, 

перевантаженість телебачення рекламою, 

а отже висока конкуренція рекламних 

звернень різних фірм. 

В 

Селективність аудиторії, гнучкість, 

неможливість впливу реклами 

конкурентів, персональний характер, 

повнота інформації 

Відносно висока вартість, необхідність 

використання кваліфікованих 

спеціалістів (художників-графіків, 

редакторів, поліграфістів та ін.) 

Г 

Масовість використання, висока 

географічна й демографічна 

селективність, низька вартість 

Обмеженість засобів впливу (тільки 

звук), швидкоплинність рекламного 

контакту, можливість сприйняття у 

певних випадках тільки як шумового 

фону 

Д 

Висока географічна й демографічна 

селективність, вірогідність і 

престижність, висока якість 

поліграфічного відтворення, тривале 

існування, значна кількість 

«вторинних» читачів 

Тривалий інтервал між замовленням і 

друкуванням реклами. Необхідність 

оплати зайвого тиражу, відсутність 

гарантій розміщення рекламної об’яви в 

найзручнішому місці, низька частота 

повторення, конкуренція з іншою 

рекламою, висока вартість 

Е 

Гнучкість, висока частота повторних 

контактів, невисока вартість. 

Низький рівень конкуренції 

Мала селективність аудиторії, 

обмеження творчого та 

адміністративного характеру 

Є 
Прямий зв’язок зі споживачами, 

велика селективність аудиторії, 

низька вартість 

Брак гарантії відповіді 



 50 

Ж 

Ефективний засіб формування 

уявлення про товар 

Короткочасність контакту, необхідність 

участі спеціалістів у запису, обмеженість 

засобів впливу (тільки звук) 

3 

Дають досить повне уявлення про 

товари, не потребують спеціальних 

професійних навичок персоналу, 

простота й низька вартість 

виготовлення 

Обмеженість засобів впливу (тільки 

зображення), брак повної інформації 

щодо характеристик і способів 

використання товарів 

 

1. – магнітофонні записи; 2. – радіо; 3. – слайди та відео зображення;           

4. – вулична реклама; 5. – журнали; 6. – газети; 7. – рекламні листи і 

телефонні довідники; 8. – презентаційні засоби (каталоги, проспекти, 

брошури); 9. телебачення. 

Дайте відповіді на питання: 

1. Як ви обґрунтуєте підвищення рівня продаж туристичних послуг за 

використання головних носіїв реклами? 

2. Які задачі розв’язують  каталоги, проспекти, брошури під час реалізації 

нової туристичної послуги? 

Контрольні питання 

1. У чому сутність підпорядкування конкурентної політики глобальним 

завданням соціально-економічних перетворень під впливом глобалізації? 

2. Що ви розумієте під зростанням залежності конкурентної та 

інноваційної політики на прикладі опрацювання стратегічних альтернатив за 

методом «товар-ринок» туристичної фірми? 

4. Дайте загальну характеристику особливостей антимонопольної політики 

у сфері науково-технічної діяльності ринку інновацій (на прикладі базисних 

методів оцінювання ефективності використання вибраної стратегії туристичної 

фірми). 

Література: [5, 8, 10, 11, 18, 19, 21, 23]. 

 

Практичне заняття № 10 

Тема. Проблеми регулювання конкурентного процесу на окремих 

товарних ринках і сферах економіки 
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Мета: знати вплив держави на розвиток конкуренції у промисловості, 

агропромисловому комплексі, на транспорті й будівництві, уміти враховувати 

особливості розробки та оцінки ефективності стратегій міжнародної 

конкурентоспроможності. 

Короткі теоретичні відомості 

Багато серед малих, середніх і навіть крупних фірм у промисловості  й 

інших галузях економіки досягаються успіху в конкурентній боротьбі не тільки 

з рівними, а й з значно потужнішими суперниками, застосовуючи нішову 

стратегію, головною складовою якої є ставка на диференціацію продукту і 

необхідність зосередження максимуму зусиль на вузькому сегменті ринку. 

Якщо за застосування силової стратегії найефективніше виробництво 

масових, стандартних продуктів, то ефективність споживання залишається на 

другому плані. Будь-яка невідповідність властивостей стандартного товару 

вимогам, які до нього висуваються у конкретному випадку, обертається, 

наприклад, для фірми-споживача збитками або втраченою вигодою. 

У випадку з диференційованими продуктами втраті ефективності 

виробництва протистоїть ефективність споживання (тобто ефективність 

виробництва, але не у виробника, а у фірми-споживача цієї продукції). 

Проблема полягає в необхідності досягнення оптимального 

співвідношення програшів і виграшів ефективності у виробника і споживача 

спеціалізованої продукції. У тих ринкових сегментах, де здобутки виявляються 

більші, ніж витрати, виникає об’єктивна база для розвитку спеціалізованого, а 

нерідко, вузькоспеціалізованого виробництва. У такому разі для споживача 

цінність диференційованого продукту настільки перевищує цінність 

стандартного, що він готовий переплачувати виробнику. При цьому з лихвою 

окупаються всі додаткові витрати виробника, які пов’язані з відходом від 

стандарту. 

Завдання 1 

Керівництво підприємства розглядає питання про збільшення витрат на 

рекламу на 200000 грн, при цьому прогнозується зростання виручки від 
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продажу на 800000 грн. Відомо, що коефіцієнт маржинального прибутку складає 

0,8. Визначте, чи вигідно для підприємства збільшувати витрати на рекламу? 

Завдання 2 

Серед наведених в табл. 1.23 періодичних видань визначте три 

найпривабливіші для подання реклами. 

Завдання 3 

Для підвищення попиту на власні товари туристичного спрямування 

підприємство вирішило опублікувати рекламні оголошення в щоденній газеті. У 

редакціях трьох газет була отримана інформація про кількість читачів: газету «M» 

читають 300000 чол., газету «N» – 200000 чол., а газету «K» – 350000 чол. Крім 

того відомо, що 50000 чол. читають газети «M» і «N», 30000 – газети «N» і «K», а 

15000 чол. читають усі три газети. Визначте кількість потенційних клієнтів, до яких 

може дійти рекламне оголошення. 

 

Таблиця 1.23 – Тираж та ціни на рекламу в періодичних виданнях України 

 

№ 

пор. 

Назва 

видання 

Тираж, 

примірників 

Вартість 

реклами, грн. за см2 

Періодичність 

Видання 

1 «А» 55580 12,00 1 раз на тиждень 

2 «В» 41350 20,50 1 раз на тиждень 

3 «С» 60000 45,00 1 раз на тиждень 

4 «D» 38000 14,00 1 раз на тиждень 

5 «E» 41350 10,00 1 раз на тиждень 

6 «F» 1000 1,95 1 раз на квартал 

7 «K» 7500 8,60 1 раз на місяць 

8 «L» 18000 15,00 1 раз на місяць 

9 «М» 33400 12,70 1 раз на тиждень 

10 «N» 48000 18,20 1 раз на тиждень 

 

Завдання 4 
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Підприємство, що виробляє спорядження для підводного пірнання, оголосило 

рекламну акцію, яка полягає в наданні 50 % знижки кожному 100-му покупцеві. 

Собівартість одного спорядження 1 тис. грн, середня норма прибутку – 20 %, 

обсяги збуту становили 100 тис. шт. на рік. Після оголошення рекламної акції 

обсяги збуту зросли на 15 %. Оцініть ефективність проведення рекламної акції. 

 

Контрольні питання 

1. У чому сутність впливу держави на розвиток конкуренції у 

промисловості та агропромисловому комплексі? 

2. Що ви розумієте під оцінкою ефективності стратегій міжнародної 

конкурентоспроможності? 

3. Які чинники впливають на вибір стратегії за врахування конкурентної 

політики держави у сфері природних монополій? 

4. Дайте загальну характеристику базисним підходам стосовно 

конкурентної політики держави у фінансовій і банківській системах. 

5. Назвіть основні аспекти взаємозв’язку конкурентної політики із 

соціальною політикою, причини опору впровадженню нової туристичної 

послуги деякими працівниками організації. 

6. Які особливості конкурентної політики держави на ринку страхових 

послуг? 

Література: [5, 8, 10, 11, 18, 19, 21, 23]. 

 

Практичне заняття № 11 

Тема. Адвокатування конкуренції та формування нових конкурентних 

інститутів 

Мета: знати основні чинники, які безпосередньо впливають на 

модернізацію економіки та суспільства, та концепції адвокатування 

конкуренції; уміти розробляти виробничі програми за врахування 

адвокатування конкуренції у державних органах і у суспільстві. 

Короткі теоретичні відомості 
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Існує безліч різних видів конкурентного законодавства і систем. Значні 

відмінності є навіть у назвах законодавчих актів. Першим законом з питань 

конкуренції став Канадський закон про картелі 1889 року, потім було прийнято 

антитрестівське законодавство (початкові аспекти адвокатування конкуренції) в 

Сполучених Штатах Америки (Закон Шермана 1890 року). У Великобританії та 

країнах, що дотримуються її правової моделі, після 1947 року прийнято закони 

про обмежувальну торгівельну практику і монополії. У категоріальному аспекті 

з 1970-х рр. почали говорити про законодавство в сфері обмежувальної ділової 

практики (ОДП), а пізніше – про конкурентне законодавство. У країнах з 

перехідною економікою останнє називається антимонопольним – (концепція 

адвокатування конкуренції в Україні). Однак, незалежно від розходжень у 

назвах, усі закони з питань конкуренції мають у широкому сенсі однакову 

базову структуру і, як правило, включають такі складові:  1. Цілі. 2. 

Визначення. 3. Сфера застосування. 4. Вилучення та виключення. 5. Практика, 

що забороняється. 6. Контроль за злиттями (горизонтальними та 

вертикальними). 7. Орган з питань конкуренції. 8. Санкції. 9. Апеляційна 

процедура. 

Хоча в останні роки спостерігаються певні тенденції до зближення 

правових норм, не слід забувати про те, що з самого початку конкурентне 

законодавство створювалося з урахуванням потреб кожної країни і його 

характер залежить від ряду чинників, в тому числі, сучасної судової системи, 

звичаїв, культури підприємницької діяльності, розміру ринку, рівня розвитку 

тощо. 

Дайте відповіді на питання: 

1. На прикладах проходження практики обґрунтуйте складові 

адвокатування конкуренції. 

2. Змоделюйте ситуацію, за якої можливе адвокатування конкуренції у 

державних органах і у суспільстві. 

Завдання 1 
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Розрахувати виробничу і повну собівартість продукції (табл. 1.24) за 

угрупованням витрат бази відпочинку туристів в умовах модернізації 

економіки та підтримки конкуренції державою в приватних структурах. 
 

Таблиця 1.24 – Витрати бази відпочинку туристів 

Найменування статей Сума, тис. грн 

Сировина (харчування, постільна білизна та інше) 420 

Поворотні відходи (харчування та інші) 84 

Покупні вироби, послуги виробничого характеру сторонніх 

підприємств 
160 

Паливо і енергія 43 

Заробітна плата виробничих робітників 860 

Відрахування на соціальні потреби 292 

Витрати на підготовку виробництва (ремонт приміщень, 

перепідготовка кадрів) 
180 

 

Продовження табл. 1.24 

 

Найменування статей Сума, тис. грн 

Загальновиробничі витрати (виробництво продуктів 

харчування, оплата праці бригадирів, керівників підсобної 

організації) 

170 

Загальногосподарські витрати (канцелярські товари, оплата 

праці керівників) 
79 

Втрати від браку (незаповненість приміщень) 92 

Інші виробничі витрати (відрядження, міжміські 

переговори) 
44 

Разом виробнича собівартість:  

Комерційні витрати (витрати на тур агентів) 42 

Усього повна собівартість:  

 

Завдання 2 

За даними наведеними в табл. 1.25 визначити структуру витрат кафе за 

місяць і зробити висновки щодо зменшення витрат. 

 

Таблиця 1.25 – Витрати кафе з обслуговування туристів за місяць 
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Витрати Сума, 

тис. грн 

Питома вага, 

% 

Продукти 480  

Заробітна плата 59  

Відрахування на соціальні потреби 20  

Оренда 160  

Комунальні платежі 5  

Реклама 32  

Разом:  100 

 

Визначте відхилення фактичних витрат кафе від планових за даними 

наведеними в табл. 1.26, зробіть висновки та запропонуйте заходи щодо їх 

скорочення: 

Таблиця 1.26 – Витрати кафе з обслуговування туристів 

 

Найменування статті Сума, грн. Відхилення 

план факт Абсолютні Відносні 

Транспортні витрати 6808 7100   

Витрати на оплату праці 70000 70000   

Відрахування на соціальні 

потреби 

23800 23800   

Витрати на оренду і 

утримання будівель, 

обладнання та інвентарю 

43000 46000   

Витрати на рекламу 1350 1360   

Разом:     

 

Завдання 3 

Виконайте економічне обґрунтування ціни земельної ділянки для турбази 

за адвокатування та державної підтримки приватних структур. Результати 

розрахунків наведіть в таблиці 1.27. 

 

Таблиця 1.27 – Розрахунок ціни земельної ділянки для турбази 

 

№ 

п/п 
Показники Розрахунок Значення 

 Передбачувані витрати:   
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1 - орендна плата за 1 км2 в рік, тис. грн  30 

2 - займана площа, км2  25 

3 
- орендна плата за загальну площу, 

тис. грн. 
п.1*п.2  

4 - ціна землі, тис. грн   

 Розрахунок планованого прибутку:   

5 - сезонний період, дні.  150 

6 - вартість туро дня, грн  200 

7 - число місць розміщення, од.   

8 - виручка за сезон, тис. грн п.5*п.6*п.7  

9 - прибуток, тис. грн п.8*0,3  

10 
Термін окупності капітальних 

вкладень в земельну ділянку, років 
п.4/п.9  

 

Дайте відповіді на питання: 

1. Наведіть алгоритм розробки виробничої програми туристичного 

підприємства за адвокатування конкуренції. 

2. Охарактеризуйте результати адвокатування конкуренції у державних 

органах і у суспільстві щодо основних потреб відпочиваючих і побажання щодо 

їх задоволення. 

3. Охарактеризуйте принципи та етапи формування інфраструктури 

елементів адвокатування. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення і охарактеризуйте поняття «адвокатування 

конкуренції». 

2. Назвіть основні чинники, які безпосередньо впливають на розробку 

виробничої програми туристичного підприємства за модернізації економіки та 

суспільства. 

3. У чому проявляється пожвавлення фінансово-господарської діяльності 

туристичних підприємств за адвокатування конкуренції? 

4. Назвіть і охарактеризуйте класифікацію спеціалізованих інститутів 

підтримки конкуренції (державних, громадських, приватних). 
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Література: [1, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 24, 28]. 

 

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Система поточного контролю і оцінювання знань з навчальної дисципліни 

«Конкурентна політика держави» направлена на мотивацію самостійної роботи 

студентів протягом семестру. Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-

бальною рейтинговою шкалою (табл. 2.1), яка доповнюється оцінками за 

національною системою і за європейською кредитно-трансферною системою – 

ЕСТS. 

 

 

Таблиця 2.1 – Шкала оцінок 

 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

Відмінно 90–100 А – відмінно 

Добре 
82–89 В – дуже добре 

74–81 С – добре 

Задовільно 
64–73 D – задовільно 

60–63 Е – достатньо 

Незадовільно 

35–59 
FX – незадовільно  

(дозволяється перескладання) 

1–34 
F – неприйнятно  

(повторне вивчення дисципліни) 

 

Система нарахування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

«Конкурентна політика держави» наведена в табл. 2.2.  
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Таблиця 2.2 – Система нарахування рейтингових балів 

№ 

пор. 
Вид контролю 

Максимальна 

кількість балів 

1 
Лекції (відвідування, наявність конспекту лекцій, 

робота на лекції) 
до 10 балів 

2 
Практичні заняття (відвідування, наявність 

конспекту, робота на практичному занятті) 
до 50 балів 

3 
Виконання контрольних робіт за змістовними 

модулями 
до 20 балів 

4 Складання заліку до 20 балів 

 Разом до 100 балів 

 

На кожному практичному занятті студент може отримати максимальну 

оцінку – 4,5 балів (11 практичних завдань х 4,5 балів), тобто загалом 

максимальна кількість балів у ході виконання практичних робіт дорівнює 50. 

Практичне заняття складається з трьох складових і оцінюється за 4,5-

бальною системою за такими критеріями: відвідування, наявність конспекту – 

максимальна кількість балів 1, розв’язування задач – максимальна кількість 

балів 2; відповіді на контрольні питання – максимальна кількість балів 1,5. 

Критерії оцінювання знань на практичних заняттях: 

2 бали – студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні 

відповіді на поставлені контрольні питання; демонструє здатність здійснювати 

порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та 

узагальнення; здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до 

альтернативних поглядів на певне питання; використовує фактичні та 

статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; правильно 

розв’язує задачі або без помилок дає відповіді на тестові завдання; демонструє 

знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників, 

лекційного курсу; 
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1 бал – студент загалом володіє знанням матеріалу на рівні вимог, 

наведених вище, але у розкритті змісту питань ним допущені окремі суттєві 

помилки у формулюванні термінів і категорій, у розв’язуванні задач або 

відповідях на тестові завдання, використанні цифрового матеріалу, посиланні 

на конкретні періоди і дати; питання викладене не глибоко, у занадто стислій 

формі; 

0 балів – студент не відповідає на поставлене питання або відповідає 

неправильно. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає темі питання 

і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Неправильно розв’язує 

задачі за темою навчальної дисципліни або дає неправильні відповіді на тестові 

завдання. 
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