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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.  

Ці методичні вказівки мають на меті допомогти студентам оволодіти 

знаннями основ організації і планування підприємницького бізнесу та вмінням 

використовувати їх на практиці. 

Мета проведення практичних занять і ділових ігор: 

1. Засвоєння навичок виявлення, аналізу та вирішення економічних, 

правових та організаційних проблем розвитку та захисту конкуренції в 

підприємницькій діяльності за врахування світового досвіду. 

2. 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 оцінки 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; 
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– використовувати методологію гармонізації конкурентної, структурної 

та промислової політики держави при стратегічному плануванні діяльності 

підприємницьких організацій для визначення її головних завдань і розробки 

програм їх досягнення в умовах складного динамічного зовнішньоекономічного 

середовища. 

Після вивчення навчальної дисципліни «Управління 

конкурентоспроможністю на світових ринках» студент повинен  

знати: 

– 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; 

вміти: 

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

– використовувати на практиці концепцію та інструменти організації 

конкурентних відносин у сучасній економіці; 

– здійснювати розрахунки під час проведення 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 та розвитку конкуренції у світовій практиці, 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, врівноважуючи норму 

прибутку, призводить до оптимального розподілу праці та капіталу. А. Сміт 
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ототожнював 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 

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

учених, 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 у встановленні 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 на світових ринках, моделі державного регулювання конкуренції та 

конкурентного середовища. 

3. Системно обґрунтуйте методологічні основи політики держави щодо 

захисту та розвитку конкуренції у трансформаційній економіці. 

Задача 1. Визначити коефіцієнт ритмічності реалізації туристичних 

послуг підприємства за кожний місяць першого півріччя і за півріччя загалом за 

даними, що наведені в табл. 1. Зробити відповідні висновки. 

Таблиця 1 - Виконання плану реалізації за І декаду півріччя 

Місяць 

Виконання 

плану за 

місяць, % 

У тому числі за 

декадами, у % до 

місячного випуску 
Коефіцієнт 

ритмічності 

І ІІ ІІІ 

Січень 74,8 3,5 17,7 53,6  

Лютий 108,2 20,4 27,6 60,2  

Березень 90,7 18,0 27,4 45,3  

Квітень 118,4 22,8 26,0 69,6  

Травень 102,4 23,0 25,0 54,4  

Червень 107,2 22,8 25,3 59,1  

Усього за 6 місяців 101,9 20,1 24,8 57,0  
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За кожну декаду планувалось реалізувати третю частину місячної 

програми надання туристичних послуг, тобто у відсотках це становить: 33,0; 

33,0; 34,0. 

Задача 2. Один із видів туристичної діяльності, поновлюваний і 

заохочуваний державою, це організація в’їзного туризму і екскурсійно-

пізнавальної діяльності населення. У числі туристичних об’єктів 

найпопулярнішими є маршрут «Київ–Варшава–Київ». 

Розрахуйте витрати фірми по обслуговуванню групи (вартість 

обслуговування однієї людини), якщо: маршрут 2-денний, дитячий з ночівлею в 

м. Варшава. Вихідні дані грн: група, 44 чол.; керівник – 1 чол.; водії – 2 чол.; 

оренда автобуса 45000; у тому числі: відрядні 10000; оплата палива та оренда 

автобуса 30000; страховка автобуса 5000; обслуговування в м. Варшава 94000; 

у тому числі: проживання 75840; харчування 13160; екскурсійна програма 5000. 

Встановіть коректність результатів проведеного аналізу стану і тенденцій 

зміни конкурентного оточення. 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. 

 

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 «розвиток 

конкуренції у світовій практиці»?  

3. 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]. 



 10 

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 

відповідати ситуації, яка склалася. Тому що конкуренція на міжнародних 

ринках ставить жорсткі 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 додати 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, різницею 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 співробітничають 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, 
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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, більш вигідно 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. 

 

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. 

Задача 1. Розрахуйте вартість туру на одну людину. Вихідні дані: група: 

40 чол. + 1 керівник групи та 2 водії. Маршрут: Полтава–Румунія. Тривалість 

туру – 10 днів (9 ночей). Вартість 1 туро дня – 12 дол. Оренда автобуса з 

урахуванням страховки – 1800 дол. + відрядження водіям – 20 дол. Страховка 
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кожного туриста – 5 дол. Розробкою та реалізацією програми туру займаються 

2 фахівця з місячною оплатою праці 6 тис. грн кожному. Оренда приміщення 

фірми – 200 дол. на місяць. Витрати по рекламі – 50 тис. грн. 

У розрахунках використовуйте курс долара, встановлений на момент 

розв’язання задачі. 

Задача 2. Туристична фірма в м. Кременчук уклала вигідний для неї 

контракт з іноземним партнером у Болгарії на обслуговування дитячих груп          

(2 тижні) у літній період. Вартість обслуговування в Болгарії однієї людини 

(харчування, проживання, екскурсійна програма) – 195 дол. За кількості дітей у 

групі 40 осіб болгарська сторона бере на себе безкоштовне обслуговування 

двох керівників. 

Розрахуйте вартість однієї путівки перебування в Болгарії: Вихідні дані, 

дол.: необхідна кількість викладачів – вихователів на групу 40 осіб, 3 чол.; 

оренда автобуса 3500; страховка на одну людину 5; відрядні водієві 160; оплата 

проїзду по автобану і платні стоянки 100; митні витрати – 150; витрати, 

пов’язані з оформленням документів для виїзду закордон, 100; витрати на 

відрядження на викладача – 50; заробітна плата фахівця – 50; інші витрати на 

одну людину –5; рентабельність туру – 10 %. 

У розрахунках використовуйте встановлений курс долара на момент 

розв’язання задачі. 

Задача 3. Розрахувати: відсотки виплат заробітної плати за рахунок 

прибутку, що залишається в розпорядженні фірми; відсотки коштів за 

спеціальними системами преміювання; середньомісячну заробітну плату 

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

співставити за роками і зробити висновки. 

 

Контрольні питання 

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

собою? 
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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 конкурентоспро-

можністю підприємства. 

5. Дайте визначення наступним п’яти групам 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 на світових ринках 

Мета: знати чинники, що впливають на інституційне середовище 

конкурентної політики на світових ринках у 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. 

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 
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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. У той же 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 антиконкурентні дії стають економічно невигідними. 

Інше завдання конкуренції – це захист споживача та виробника від влади 

монополій або підприємств, які співпрацюють у напрямку укладання анти 

конкурентних угод і зловживання домінуючим положенням. Укладання 

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, 
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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 конкурент-

ної політики на світових ринках. 

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. 

Задача 1. Розробіть програму екскурсійного туру «Столицями 

Європейських країн» і розрахуйте його вартість з урахуванням вимог 

замовника. Вихідні дані: тривалість екскурсії – 12 днів. Відправлення з 

Кременчука. Кількість туристів – 40 осіб. Склад групи: дорослі, діти. Керівник 

групи – 1. Засіб пересування – автобус типу «Мерседес», оренда. 

Програмою має бути передбачено відвідання міст: Варшава (з ночівлею), 

Берлін (дві ночівлі), Люксембург (без ночівлі), Париж (3 ночівлі), Відень (3 

ночівлі). Рентабельність туру – 25 %. Для розрахунку повної вартості туру 

введіть необхідні дані, використовуючи сучасні ставки податків, тарифи 

заробітної плати, курс долара. 

1. Наведіть алгоритм розробки виробничої програми туристичного 

підприємства. 

2. Охарактеризуйте результати маркетингових досліджень щодо основних 

потреб відпочиваючих і побажання щодо їх задоволення. 

3. Охарактеризуйте принципи та етапи розробки виробничої програми 

туристичного оператора за врахування світового досвіду. 
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4. Як здійснюється планування експлуатаційної діяльності підприємств 

розміщення туристів? 

5. Які задачі необхідно розв’язати для підвищення ефективності 

планування доходів підприємств готельного типу? 

 

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 

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 на світових ринках. 

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 на світових 

ринках 

Мета: знати чинники, що впливають на вдосконалення нормативно-

методичної бази регулювання конкурентного процесу в Україні та на світових 

ринках, 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 
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цільовий аналіз, спрямований на виявлення, оцінювання 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 цьому ринку. Створити необхідне аналітичне 

підґрунтя для розв’язання цих проблем — основне завдання дослідження 

конкурентних процесів і діагностики стану міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства. 

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 

таких 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 
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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 цього 

етапу дослідження є оцінка ринкових та фінансово-економічних наслідків 

виникнення та поширення проблеми. Ці наслідки слід оцінювати у площині 

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 факторів 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 підходів і прийомів, сукупність яких 

формує методичний інструментарій процесу діагностики. Сучасний стан 

розробки методичного забезпечення діагностики міжнародної 

конкурентоспроможності характеризується різноманітністю підходів та 

інструментів її проведення. Основними класифікаційними ознаками сучасних 

методик діагностики, які визначають їх відмінності, є : статус методичного 

підходу;  база і засіб формування ключових активів і топ-характеристик 

конкурентних переваг підприємства; інформаційне забезпечення; методика 

дослідження показників стану міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства;  технологія дослідження стану міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства та формулювання висновків. 
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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 та на світових 

ринках. 

3. Охарактеризуйте етапи декомпозиції процесу діагностики проблеми 

міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства 

(організацій). 

Задача 1. За даними табл. 2 охарактеризуйте особливості трьох видів 

бізнес-плану за створення підприємства та специфіку оцінки ефективності з 

позицій власника і зовнішнього інвестора. 

 

Таблиця 2 – Особливості планування та оцінки виробничої й комерційної 

діяльності туристичного підприємства 

Вид бізнес-плану 
Характеристика 

особливостей розробки і оцінки 

1. Короткостроковий план поточної 

діяльності туристичної організації – бюджет 
 

2 Інвестиційний проект реконструкції 

туристичного підрозділу підприємства 
 

3 Бізнес-план організації туристичної 

(комерційної) діяльності новоствореного 

підприємства 

 

 

Сформуйте два ключових компоненти типового бізнес-плану: а) опис 

ринку; б) фінансова стратегія; в) виробнича стратегія; г) опис слабких і сильних 

сторін компанії; д) аналіз галузі; е) інноваційна стратегія; ж) опис компанії;                  

и) стратегія менеджменту; к) маркетингова стратегія з позицій зовнішнього 

інвестора. 
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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 під час діагностування стану міжнародної 

конкурентоспроможності доцільно вибирати показники системи 

«підприємство– цільовий зовнішній ринок»? 

4. 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 і європейських вимог. 

Короткі теоретичні відомості 

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, у замкнутому циклі. Світовий розвиток передбачає 

відкритість національних кордонів – для вільного переміщення чинників 

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 самоорганізуватися. Він проявляється в 

тому, що ефективність функціонування системи не дорівнює сумі 
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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 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. 
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Завдання до теми 

1. Здійсніть дослідження: конкуренції на глобальних ринках, процесів 

глобалізації у світовій економіці та антиконкурентні прояви. 

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. 

Задача 1. На підставі переліку чинників сформуйте середовище 

ближнього і далекого зовнішнього оточення підприємства: 1. поява нових 

технологій; 2. поява нових фірм-конкурентів; 3. нові митні правила; 4. основні 

переваги клієнтів; 5. рівень і темпи інфляції в країні; 6. постачальники 

сировини і матеріалів; 7. оцінка політичної стабільності; 8. поява на ринку 

товарів-замінників вашої продукції (послуг); 9. курс долара; 10. нові ставки 

оподаткування; 11. рівень прожиткового мінімуму населення; 12. поява нових 

каналів збуту; 13. зміна відсоткових ставок банківських кредитів; 14. поява 

нових партнерів по бізнесу. 

Задача 2. Які з перерахованих нижче пунктів можуть бути включені до 

змісту маркетингового плану в складі типового бізнес-плану під час створення 

підприємства в галузі туристичного бізнесу (обрати відповідні пункти):                   

1. відомості про менеджерів компанії; 2. форма власності на підприємстві;                

3. відомості про розробку нових продуктів фірмами-конкурентами; 4. звіт про 

прибутки і збитки; 5. обґрунтування ціни на продукцію (послуги);                             

6. постачальники і ціни на сировину і матеріали; 7. організація збуту продукції 

(надання туристичних послуг); 8. особливості сегмента ринку; 9. повернення 

кредитів; 10. договори на реалізацію товару (надання туристичних послуг);             

11. графічна схема туристичної діяльності; 12. характеристика продукту 

(туристичної послуги); 13. бар’єри конкурентам; 14. вплив на продукт (послугу) 

технологічних змін; 15. організація реклами; 16. вибір маркетингового каналу; 

17. характер попиту, кінцеві споживачі. 
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Результати аналітичних розрахунків з оцінки логістичного забезпечення 

перевезення туристів в умовах загострення конкуренції на світових ринках за 

результатами опитування оформіть у таблиці. 

1. Дайте визначення конкуренції на глобальних ринках. 

2. Охарактеризуйте процеси глобалізації у світовій економіці і 

антиконкурентні прояви за матеріалами бази практики. 

3. Дайте визначення перспективним напрямкам ХХІ століття, 

навколишньому 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 

антиконкурентні 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]. 
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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. 

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 типа 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 найефективніше 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 
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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 

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 суворо дотримуються свого 

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

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 й 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 

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. 
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Задача 1. Які з перерахованих нижче пунктів можуть бути включені до 

складу операційного плану типового бізнес-плану (обрати відповідні пункти): 

1. стиль управління підприємством; 2. виробнича база; 3. відомості про 

менеджерів компанії; 4. обґрунтування ціни на продукцію (послугу);                        

5. найістотніші ризики; 6. потреба в трудових ресурсах; 7. форма власності;              

8. методи контролю якості продукції (послуг); 9. тактика реалізації продукції 

(послуги); 10. виручка від продажів; 11. собівартість виробленої продукції 

(послуги); 12. контроль товарного запасу; 13. технологічна схема виробництва 

(надання послуг); 14. організація збуту продукції (послуг); 15. календарний 

графік випуску продукції (надання туристичних послуг). 

Задача 2. Які з перерахованих пунктів складають зміст організаційного 

плану типової моделі бізнес-плану за створення підприємства у сфері туризму 

за врахування світового досвіду (обрати відповідні пункти): 1. відомості про 

менеджерів компанії; 2. найістотніші ризики; 3. організаційна структура 

управління; 4. організація реклами; 5. чинники, що визначають попит на товари 

(туристичні послуги); 6. договори на реалізацію товарів (туристичних послуг); 

7. форма власності; 8. організація збуту; 9. сторонні консультанти і фахівці;            

10. виробнича база; 11. тактика реалізації продукції (туристичних послуг);             

12. потреба в трудових ресурсах; 13. обґрунтування ціни на продукцію 

(туристичні послуги); 14. стиль управління; 15. графічне представлення, що 

пояснює функціональні області відповідальності; 16. схема, яка дає уявлення 

про взаємини підпорядкованості. 

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 і 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. 
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4. Які аспекти потрібно враховувати під час реалізації завдань 

конкурентної політики в контексті глобалізаційного розвитку і вимог 

міжнародної конкуренції? 

5. Охарактеризуйте конкурентоспроможність країни і стійкість 

національної економіки. 

 

Контрольні питання 

1. За яких умов організація намагається врахувати результати досліджень 

розвитку глобалізаційних процесів для підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки? З якими ризиками пов’язується діяльність виробничої 

фірми? 

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»? 

7. Як здійснюється формування української моделі міжнародної 

конкурентоспроможності? 

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

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Аналіз і проблеми оцінювання конкурентного середовища 

національної економіки 

Мета: знати складові конкурентного середовища країни, характеристики 

конкурентного середовища національної економіки з урахуванням 

конкурентоспроможності на світових ринках; уміти визначати чинники 

конкурентної та монопольної поведінки суб’єктів господарювання, 

забезпечувати високий конкурентний статус країни. 
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Короткі теоретичні відомості 

Для оцінки 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: 

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, 
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як: динаміка прибутків населення, ефективність використання усіх видів 

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

питома вага високотехнологічного експорту та інші. 

Завдання до теми 

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 світовому ринку з надання туристичних послуг. 

 

Задача 1. Сформуйте ті розділи стандартного бізнес-плану 

інвестиційного проекту, до складу яких входять перераховані елементи цих 

розділів:  

1) обґрунтування величини необхідних інвестиційних витрат;  

2) характеристика каналів збуту продукції (туристичних послуг);  

3) огляд стану справ в галузі;  

4) аналіз динаміки та прогнозування споживчого попиту;  

5) характеристика можливостей реалізації інвестиційного проекту;  

6) формування таблиць грошових потоків по роках реалізації проекту;  

7) оцінка і прогнозування поточної місткості ринку;  

8) прогноз обсягів продажів продукції (туристичних послуг);  

9) докладний опис суті проекту;  

10) напрями і масштаби рекламних акцій;  

11) місце розташування підприємства;  

12) обґрунтування цін на продукцію (туристичні послуги);  

13) розрахунок потреби в оборотних коштах для реалізації проекту. 
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Задача 2. Найпоширенішими методиками з розробки бізнес-планів є 

зарубіжні методики: Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) 

(див. табл. 3). 

Таблиця 3 – Основні характеристики зарубіжних методик розробки 

бізнес-плану: Європейський банк реконструкції і розвитку 

№ 

пор. 
Найменування Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) 

1 Мета  

2 Структура:  

2.1 Резюме  

2.2 Опис компанії  

2.3 Ринок  

2.4 Проект  

2.5 Фінансовий план:  

2.5.1 Фінансування 

проекту 

 

2.5.2 Калькуляція 

проектних витрат 

 

2.5.3 Доходи по 

проекту 

 

2.5.4 Чутливість 

проекту 

 

2.5.5 Проектно-

балансова 

відомість 

 

2.5.6 Розрахунок 

грошових потоків 

 

2.5.7 Розрахунок 

внутрішньої 

норми 

прибутковості 

 

 

Наведіть основні характеристики зарубіжних методик розробки бізнес-

плану на прикладі Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). 

 

Контрольні питання 

1. За яких умов організація за загострення конкуренції намагається 

зробити продажі туристичних послуг постійними? З якими ризиками, 
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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? 

3. У чому ви бачите різницю між конкурентною та монопольною 

поведінкою фірми при прогнозуванні 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 на світових ринках; 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. 
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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. 

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 при 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 та зміну браку. 

Такий же важливий вплив, як витрати, на рівень прибутковості фірми-

споживача, має підвищення валового доходу в результаті використання цього 

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) більш 

досконалих двигунів, яких авіа будівельні фірми зазвичай не виробляють);           
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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 зручнішими для споживачів, а саме — для бізнесменів); 

1.4. підвищили престижність продукції. (Цю функцію, наприклад, виконують 

написи «Інтел інсайд» на комп’ютерах. Вони засвідчують, що при виробництві 

цих машин використаний високоякісний мікропроцесор американської фірми 

«Інтел» і, 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. 
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Завдання до теми 

1. Визначте промислову політику як чинник регулювання конкурентного 

середовища на товарних і ринках з надання послуг. 

2. Обґрунтуйте взаємозв’язок процесу створення умов розвитку 

конкуренції із раціоналізацією завдань економічних реформ за методом «товар-

ринок» туристичної фірми. 

3. Врахуйте складові структурної трансформації національної економіки 

та конкурентної політики за планування нової туристичної послуги за видами 

відпочинку. 

Задача 1. Найпоширенішими методиками у розробці бізнес-планів є 

закордонні методики: Міжнародної фінансової компанії (МФК) – структури 

Світового Валютного Фонду (див. табл. 4); UNIDO (розробка Віденської 

лабораторії) (див. табл. 5). 

 

Таблиця 4 – Основні характеристики зарубіжних методик розробки 

бізнес-плану: міжнародна фінансова компанія 

 

№ 

пор. 
Найменування 

Міжнародна фінансова компанія 

(МФК) 

1 Мета  

2 Структура  

2.1 Резюме  

2.2 Опис компанії  

2.3 Ринок  

2.4 Проект  

2.5 Фінансовий план:  

2.5.1 Фінансування проекту  

2.5.2 Калькуляція проектних витрат  

2.5.3 Доходи по проекту  

2.5.4 Чутливість проекту  

2.5.5 Проектно-балансова відомість  

2.5.6 Розрахунок грошових потоків  

2.5.7 Розрахунок внутрішньої норми 

прибутковості 
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Таблиця 5 – Основні характеристики зарубіжних методик розробки 

бізнес-плану: UNIDO 

№ 

пор. 
Найменування Віденська лабораторія UNIDO 

1 2 3 

1 Мета  

2 Структура  

2.1 Резюме  

2.2 Опис компанії  

2.3 Ринок  

2.4 Проект  

2.5 Фінансовий план:  

2.5.1 Фінансування проекту  

2.5.2 Калькуляція проектних витрат  

2.5.3 Доходи по проекту  

2.5.4 Чутливість проекту  

2.5.5 Проектно-балансова відомість  

2.5.6 Розрахунок грошових потоків  

2.5.7 Розрахунок внутрішньої норми 

прибутковості 

 

 

Наведіть основні характеристики зарубіжних методик розробки бізнес-

плану на прикладі Міжнародної фінансової компанії (МФК) і Віденської 

лабораторії UNIDO. Дайте визначення стратегічних альтернатив за методом 

«товар–ринок» туристичної фірми в умовах загострення конкуренції на 

світових ринках. Охарактеризуйте етапи життєвого циклу туристичної послуги в 

умовах загострення конкуренції на світових ринках.  

 

Контрольні питання 

1. Як здійснюється гармонізація конкурентної, структурної та 

промислової політики держави? 

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 на світових ринках? 

4. Чим відрізняються напрямки структурної трансформації національної 

економіки за умов забезпечення високого конкурентного статусу країни? 
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5. Як здійснюється регулювання конкурентного середовища на товарних 

ринках (на прикладі використання SWOT-аналізу)? 

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 

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 
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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 

на світових ринках. 

3. Визначте особливості антимонопольної політики у сфері науково-

технічної діяльності світового ринку інновацій. 

Задача 1. Заповнити заявку на кредит по кредитній лінії ЄБРР для малих 

і середніх підприємств в Україні за власним проектом (табл. 6.) 

 

Таблиця 6 – Заявка на кредит по кредитній лінії ЄБРР для малих і 

середніх підприємств в Україні 
 

Кредитна лінія ЄБРР для малих і середніх підприємств в Україні 

____________________________________________________________________ 

[назва українського уповноваженого банку ЄБРР*] 

Заявка на кредит 

по Кредитній лінії ЄБРР для малих і середніх підприємств в Україні 

1. Код заявки в українському 

уповноваженому банку ЄБРР 

2. Дата 

реєстрації 

заявки 

Рік Місяць День 

1 2 3 4 5 

3. Найменування підприємства 

4. Юридична адреса 

5. Телефони Факс E-mail 
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Продовження табл. 6 

6. Дата реєстрації підприємства 

7. Реєстраційний № 

8. Код ЗКПО  

9. Форма власності 

10. Головний (базовий) банк 

12. Інші банки 

13. Чи потрапляло Ваше підприємство в «картотеку» протягом останніх 

трьох років ? 

14. Чи перебуває Ваше підприємство на «картотеці» на сьогодні ? 

15. Вид фінансування: 

 довгостроковий кредит на імпорт основних засобів і постійних оборотних 

засобів 

 короткострокове фінансування експортних контрактів 

 короткострокове фінансування імпортних ресурсів для виробництва 

 фінансування лізингу обладнання 

16. Виробнича база для здійснення проекту, її адреса: 

17. Назва проекту 

18. Короткий опис проекту 

19. Стан реалізації проекту: 

 початковий етап, є бізнес-ідея; 

 маркетингові дослідження, розроблена проектна документація і ТЕО; 

 проект погоджено з інстанціями, постачальниками обладнання, 

комплектуючих, енергоносіїв, сировини і матеріалів; 

 проект реалізований на _______ %  

20. Оцінка конкурентоспроможності проекту: 

21. Продукція та послуги по проекту: 

22. Повна вартість проекту, USD 

23. з неї позикових коштів, USD 

24. Використання позикових коштів: 

25. Термін кредиту: 

26. Відстрочення виплати суми кредиту: 

27. Заплановані джерела для сплати основної суми боргу і відсотків: 

28. Запропонована форма застави: 

29. Ринкова вартість застави за оцінкою позичальника: 

30. Згода на страхування застави на користь (українського уповноваженого 

банку ЄБРР): 

31. Документи і матеріали, що додаються до заявки (у 2-х примірниках): 

1) Лист на отримання кредиту 

2) Нотаріально засвідчені копії:  

– Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства; 

– Установчого договору; 

– Статуту 
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Продовження табл. 6 
 

3) Баланси за останні три роки, підтверджені податковою інспекцією, і 

розшифрування по основних засобах, статутному фонду, дебіторській 

і кредиторській заборгованості, банківських кредитах  

4) Звіти про фінансові результати та їх використання за останні три 

роки 

5) Банківська довідка з «кредитною історією» (по всіх рахунках) 

6) Аудиторський висновок про ведення бухгалтерського обліку і 

формування статутного фонду 

7) Бізнес-план 

8) Протоколи про наміри або проекти контрактів на імпортні закупки по 

кредиту 

9) Графік вибірки кредиту 

10)  Графік використання кредиту і основні статті витрати 

11) Графік сплати відсотків і кредиту (рекомендується щомісячно 5 

числа) 

32. Цим заявляю, що я ознайомлений і готовий керуватися наступними 

документами: 

      а) строки і умови надання кредитної лінії ЄБРР для малих і середніх 

підприємств; 

      б) правила, що застосовуються (в українському уповноваженому 

банку ЄБРР) при роботі із заставою 

33. Цим заявляю, що вся надана мною інформація правдива і що особи, 

які підготовлюють бізнес-план, отримали повністю перевірену 

інформацію. 

Погоджуюсь на те, щоб (український уповноважений банк ЄБРР)  

запитував необхідну інформацію стосовно нашого фінансового 

положення і стану справ. 

Готовий надати оригінали вказаних вище документів, а також документів 

або їх копій, запит на які буде зроблено банком додатково. 

Печатка позичальника Керівник підприємства, 

ПІБ 

Підпис 

   

Паспортні дані керівника 

підприємства: 

серія          №                     виданий 

 

Дата заповнення 

 

Обґрунтувати заявку на кредит по кредитній лінії ЄБРР для підприємства 

(малого або середнього) в Україні за власним проектом. 
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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 у світі на прикладі опрацювання стратегічних 

альтернатив за методом «товар-ринок» туристичної фірми? 

3. Охарактеризуйте особливості антимонопольної політики у сфері 

науково-технічної діяльності ринку інновацій (на прикладі базисних методів 

оцінки 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 світової економіки 

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 фірми у промисловості, 

агропромисловому комплексі, на транспорті й будівництві досягаються успіху в 

конкурентній боротьбі не тільки з рівними, а й і значно потужнішими 

суперниками, застосовуючи нішову стратегію, головною складовою якої є 

ставка на диференціацію продукту і необхідність зосередження максимуму 

зусиль на вузькому сегменті ринку. 

Якщо при застосуванні силової стратегії найефективнішими є 

виробництво масових, стандартних продуктів, то ефективність споживання 

залишається як би на другому плані. Будь-яка невідповідність властивостей 

стандартного товару вимогам, які до нього висуваються у конкретному 
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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. 

 

Ситуація для аналізу. Розподіл споживачів за цілями поїздок 

Взаємовідносини туристичних фірм з закордонними партнерами 

регулюються контрактами. Контракт – юридичний документ, у якому 

відносини учасників за взаємними зобов’язаннями в міжнародній угоді 

належно складені, закріплені і оформлені. У будь-якому контракті на 

туристичні послуги відображені необхідні атрибути, частина з яких є суттєвими 

і без їх наявності він може бути визнаний недійсним. Такими є розділи 

ціноутворення, умови надання знижок і націнок, порядок взаєморозрахунків і 

платежів. Вивчіть міжнародний досвід складання вищезазначених розділів на 

прикладі роботи 3 – 5 туристичних фірм на основі огляду і складіть свій 

варіант, вибравши попередньо умовного партнера в умовній країні. Врахуйте 

динаміку в’їзного та виїзного потоку туристів (див. табл. 7). 

За інформацією Українського союзу туріндустрії, дані табл. 7, в’їзд 

іноземних громадян в Україну в 2004–2014 рр. за цілями поїздок склав: 
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Таблиця 7 – Динаміка в’їзду іноземних громадян в Україну, млн прибуттів 

Показники 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Усього: в т.ч. 10,3 21,2 23,6 21,3 22,3 22,5 

Службова 2,9 3,2 4,1 3,9 4,4 4,4 

Туризм 1,8 2,6 2,3 2,1 2,1 2,4 

Приватна 3,9 13,4 15,1 13,4 13,9 13,9 

Транзит 0,9 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 

Обслуговуючий 

персонал* 0,8 1,6 1,7 1,6 1,6 
1,6 

 

* Водії автотранспортних засобів та екіпажі морських, річкових і повітряних суден, 

бригади залізничного транспорту. 
 

Розрахуйте динаміку в’їзду іноземних громадян за цілями поїздок в 

Україну за 2006-2014 рр. Результати розрахунків оформіть у вигляді таблиці 8. 

 

Таблиця 8 – Аналіз в’їзду іноземних громадян за цілями поїздок в Україну 

 

 

Цілі поїздок 

2006–2008 рр. 2008–2010 рр. 2010–2012 рр. 2012–2014 рр. 

Абс. Відн. Абс. Відн. Абс. Відн. Абс. Відн. 

Службова         

Туризм         

Приватна         

Транзит         

Обслуговуючий 

персонал* 

        

Усього:         
 

За інформацією Українського союзу туріндустрії, дані табл. 9, виїзд 

українських громадян за кордон у 2004–2014 рр. по цілях поїздок склав. 

 

Таблиця 9 – Динаміка виїзду українських громадян за кордон, тис. поїздок 

 

Цілі поїздок 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Усього: 

в тому числі за цілями поїздок: 
17939 20343 20468 24410 28476 28920 

Службова 2529 2595 2516 2285 2357 2340 

Туризм 4191 5044 5640 6557 6785 7752 

Приватна 9490 10837 10330 13604 17205 16957 

Транзит – – – – – – 

Обслуговуючий персонал* 1729 1867 1982 1964 2129 1871 
* Водії автотранспортних засобів та екіпажі морських, річкових і повітряних суден, 

бригади залізничного транспорту. 



 44 

Розрахуйте динаміку виїзду громадян за кордон у 2004–2014 рр. за цілями 

поїздок в усі країни. Розрахуйте динаміку виїзду громадян за кордон у 2004–

2014 рр. за туристичними путівками. Дослідіть логістику щодо забезпечення 

ефективного планування та формування туристичного продукту на основі 

потоків туристів. Результати розрахунків оформіть у вигляді таблиці. 

Чому потік туристів виступає основою планування туристичного продукту 

на закордонних ринках? Які задачі необхідно розв’язати для підвищення 

ефективності планування та реалізації туристичних послуг? Охарактеризуйте 

методи планування продажу туристичних продуктів на закордонних ринках. 

 

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. Назвіть основні аспекти взаємозв’язку конкурентної політики із 

соціальною політикою, причини опору впровадженню нової туристичної 

послуги деякими працівниками організації. 

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

 

Практичне заняття № 11 

Тема. Адвокатування конкуренції та формування нових конкурентних 

інститутів 

Мета: знати основні фактори, які безпосередньо впливають на 

модернізацію економіки та суспільства, та концепції адвокатування конкуренції 

на світових ринках; уміти розробляти виробничі програми за врахування 

адвокатування конкуренції у державних органах і у суспільстві. 
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Короткі теоретичні відомості 

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 в широкому сенсі однакову 

базову структуру і, як правило, включають у себе 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. 

 

Завдання до теми 

1. На прикладах проходження практики обґрунтуйте складові 

адвокатування конкуренції. 

2. Змоделюйте ситуацію, за якої можливе адвокатування конкуренції у 

державних органах і у суспільстві. 
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Задача 1. Визначте основні фінансово-економічні показники діяльності 

туристичної фірми за даними, що наведені в табл. 10. Розрахунок оформіть в 

таблиці. 

 

Таблиця 10 – Фінансово-економічні показники діяльності туристичної 

фірми 

Показники 
Од. 

виміру 

Значення показника Відхилення 

2013 р. 2014 р. 
Абсолютне 

(+, -) 

Темп 

зростання 

(%) 

Обсяг реалізації 

послуг 
грн 3128170 5005072   

Собівартість 

обсягу послуг 
грн 2626731 4204264   

Прибуток від 

реалізації 
грн     

Чисельність 

працівників 
осіб 4 6   

Фонд оплати 

праці 
грн 372817 860508   

Середньорічне 

виробництво 

працівника 

грн     

Середньомісячна 

заробітна плата 
грн     

Рентабельність 

діяльності 
%   – – 

 

Задача 2. Визначте коефіцієнти ритмічності і сезонності роботи 

туристичної фірми. 

1. На підставі даних, що наведені в табл. 11, про обсяги продажів за 

окремими напрямами, розрахуйте обсяги продажів за місяцями. 

2. Отримані загальні обсяги продажів за місяцями із табл. 12 вставте до 

наступної табл. 11 і розрахуйте ритмічність і сезонність роботи фірми. 
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Таблиця 11 – Обсяги продажів за окремими напрямами, тис. грн 

 

Місяць Єгипет Східна Азія Туреччина Європа Росія Усього 

Січень 49      

Лютий 
10

7 
  18   

Березень 
17

7 
 35 

14

5 
  

Квітень 
24

2 
 23 20 

2

50 
 

Травень 45  210  
1

30 
 

Червень 76  50 
10

1 

3

60 
 

Липень 65  250 
31

7 

1

87 
 

Серпень 
14

0 
 557 

15

8 

1

25 
 

Вересень 33  198 42 
1

8 
 

Жовтень 26 17 225    

Листопад 38 31  96   

Грудень 59 53   
1

67 
 

 

Таблиця 12 – Результати розрахунку ритмічності і сезонності роботи 

туристичної фірми 

 

Місяць Обсяг продажу, тис. грн. 

 

Питома вага, % 

Січень   

Лютий   

Березень   

Квітень   

Травень   

Червень   

Липень   

Серпень   

Вересень   

Жовтень   

Листопад   

Грудень   
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Разом:  100 

Коефіцієнт 

сезонності 

 

 

Задача 3. Балансова вартість оргтехніки, якою користується туристична 

фірма, дорівнює 50 тис. грн, а залишкова – 25 тис. грн. Знайдіть суму річних 

амортизаційних відрахувань, якщо відомо, що обладнання використовувалося 

протягом 3 років, і амортизація була рівномірною. 

Визначте показник фондовіддачі і фондомісткості, якщо відомі наступні 

дані: а) балансова вартість основних фондів на початок року – 800 тис. грн,          

б) протягом року вводилося і вибувало обладнання: в) 1 лютого ввели ОПФ – 

40 тис. грн, г) 1 травня вибуло ОПФ – 70 тис. грн, д) 1 листопада ввели ОПФ – 

55 тис. грн. Загальний обсяг товарної продукції за рік склав 3000 тис. грн. 

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. 

4. 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). 

Література: [1, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 24, 28]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Система поточного контролю і оцінювання знань з навчальної 

дисципліни «Управління конкурентоспроможністю на світових ринках» 

направлена на мотивацію самостійної роботи студентів протягом семестру. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою (табл. 13), яка доповнюється оцінками за національною системою і за 

європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Таблиця 13 – 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 

«Управління конкурентоспроможністю на світових ринках» наведена в таблиці 

14. 

Таблиця 14 – Система нарахування рейтингових балів 

№ Вид контролю Максимальна 
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пор. 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 і нормативних актів України, підручників, посібників, 

лекційного курсу; 

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; 
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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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