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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Характеристика 

дисципліни за 

формами навчання 

денна 

Вид дисципліни (обов’язкова чи вибіркова) вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС / годинах 4 / 120  

Курс І 

Семестр ІІ  

Кількість змістових модулів із розподілом: 2 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, у тому числі:  

Аудиторні:  60 

     Лекційні 30 

     Семінарські / Практичні 30 

     Лабораторні - 

Самостійна робота  36 

Індивідуальні завдання 24 

Форма семестрового контролю екзамен 

 

2. МЕТА Й ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою дисципліни «Основи конкуренції» є формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навичок щодо управління конкурентоспроможністю підприємства у сучасних 

умовах господарювання. 

Завдання дисципліни «Основи конкуренції» полягають в оволодінні студентами 

наступними компетентностями: 

загальними: 

- здатність виконувати роботу в команді, включаючи взаємодію з колегами та 

виконання обов’язкової роботи в установлені терміни; 

- здатність самостійно приймати рішення та нести відповідальність за їх реалізацію; 

- здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів, 

здійснення самостійного аналізу економічних та політичних явищ і процесів;  

- здатність до використання інформаційних та комунікаційних технологій при 

вирішенні прикладних задач;  

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

- здатність проявляти наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків;  

- здатність до здійснення усної та письмової ділової комунікації державною та 

іноземною мовами.  

фаховими: 

- здатність формувати на підприємстві маркетингову політику націлену на досягнення 

стратегічних цілей, та оцінювати її ефективність; 

- здатність здійснювати діагностику стану ринку середовища маркетингової діяльності;  

- здатність і готовність здійснювати перевірку, зіставлення фактичних і запланованих 

результатів роботи підприємства з метою забезпечення ефективної підприємницької 

діяльності; 



- здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати;  

- розуміння особливостей функціонування сучасних національних економік, їх 

інституційної структури, обґрунтування напрямів державної політики. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

 

Очікувані результати навчання: 

- вміти складати перспективні та поточні плани комерційної діяльності підприємства у 

сфері матеріально-технічного забезпечення та збуту; 

- вміти розробляти маркетингові програми та алгоритм планування перспективних і 

поточних планів маркетингової діяльності; 

- вміти розробляти й упроваджувати плани підвищення економічної ефективності 

використання матеріальних ресурсів, а також норм і нормативів витрат і виробничих 

запасів;  

- вміти розробляти пропозиції щодо формування і вдосконалення товарної, цінової, 

збутової політики підприємства з урахуванням максимального задоволення потреб 

споживачів;  

- вміти оцінювати ефективність маркетингової діяльності; 

- уміння виявляти резерви та реалізовувати заходи з підвищення ефективності 

використання ресурсів; 

- вміти надавати консультації з питань дослідження стану кон’юнктури ринків та 

підвищення ефективності маркетингової діяльності; 

- вміти здійснювати контроль за станом матеріальних ресурсів і готової продукції.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ I. Теоретичні основи конкуренції 

Тема 1. Сучасні теорії конкуренції 

Конкуренція: сутність і види. Еволюція поглядів на конкуренцію. Конкуренція як 

рушійна сила ринку. Види конкурентної поведінки. Функції конкуренції як економічної 

категорії. Підходи до класифікаційних ознак  економічної конкуренції. Прийоми цінової та 

нецінової конкуренції. Елементи механізму конкурентної боротьби. Конкуренція й 

підприємство. Стратегія конкуренції на основі прогнозування дій підприємств. 

 

Тема 2. Державне регулювання конкуренції 

Конкурентна політика держави та її елементи. Законодавче забезпечення конкурентної 

політики в Україні. Організаційне забезпечення конкурентної  політики в Україні. 

Антимонопольний комітет України та його основні завдання. Основні порушення  

антимонопольного законодавства. Системи антимонопольного регулювання. 

 

Тема 3. Діагностика конкурентного середовища підприємства 

 Основні складові конкурентного середовища . Класифікація конкурентного середовища. 

Модель п'яти сил конкуренції в галузі. Рушійні сили ринку. Інтенсивність конкуренції. 

Фактори посилення конкуренції. Розподіл ринкових часток між конкурентами. Рентабельність 

ринку. Типологізація конкурентів. Схема аналізу профілю конкурента. Структура аналізу 

діяльності конкурентів. Аналіз товарної політики конкурента. Карта стратегічних груп. 

 

Тема 4. Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства 

Загальна характеристика потенціалу підприємства. Структура потенціалу підприємства.

 Теоретичні основи формування потенціалу як інтегрованої економічної системи. 

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства. Рівні конкурентоспроможності потенціалу 

підприємства. Організаційні засади інформаційної системи потенціалу підприємства. 

 

Тема 5 . Формування конкурентних переваг підприємства 

Сутність та співвідношення понять «ринкові чинники успіху», «ключові компетенції», 

«конкурентні переваги». Властивості конкурентних переваг. Поняття конкурентної переваги. 

Конкурентна перевага й типові стратегії. Джерела конкурентної переваги. Фактори втримання 

конкурентних переваг. Сфери формування та реалізації конкурентних переваг. 

 

Тема 6. Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства 

Класифікація й сутність основних методів управління конкурентними перевагами. 

Методи аналізу конкурентних переваг (SWOT, GAP, LOTS, PIMS, «Мак-Кінзі»). Формування 

конкурентних переваг об'єктів на підставі їхньої ексклюзивної цінності. Аналіз 

конкурентоспроможності фірми за Ж.-Ж. Ламбеном. 

 

Тема 7. Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства 

Стратегії надбання конкурентної переваги (загальні стратегії конкуренції). Стратегічні 

показники, що впливають на вибір стратегії. Класифікація стратегій. Стратегії конкурентної 

поведінки підприємства. Напрямки і фактори досягнення конкурентних переваг низьких витрат. 

Аналіз потенціалу диференціації. Послідовність етапів розробки конкурентної стратегії 

фокусування. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності як комплексна стратегія. 

Ситуаційне проектування конкурентної стратегії. Колесо стратегії конкуренції. Підтримка 

конкурентоздатності відповідно до стадії життєвого циклу конкурентної переваги.   

 

 



ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ II. Управління конкурентними перевагами 

 

Тема 8. Особливості управління конкурентоспроможністю продукції 

Визначення конкурентоспроможності товару. Визначення міжнародної конкуренції 

товару. Фактори, чинники та критерії конкурентоспроможності товару. Методи оцінки 

конкурентоспроможності продукції. Якість товару – основний важіль забезпечення його 

конкурентоспроможності. Основні підходи до управління конкурентоспроможністю товару. 

Заходи щодо поліпшення якості товару (послуг) як чинник підвищення 

конкурентоспроможності товарів. 

 

Тема 9. Управління конкурентоспроможністю підприємства 

Процес управління конкурентоспроможністю підприємства. Етапи і процедури процесу 

управління конкурентоспроможністю підприємства. Загальна блок-схема організаційно-

економічного механізму системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Чинники, 

що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства. Методи оцінки рівня 

конкурентоспроможності підприємства. Системно-процесний підхід до управління 

конкурентоспроможністю підприємства. Специфічні особливості забезпечення 

конкурентоспроможності бізнес-організацій різних типів. 

 

Тема 10. Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність підприємства 

Концепція соціально-відповідальної конкурентоспроможності підприємства.  

Визначення соціальних параметрів конкурентоспроможності. Доцільність впровадження 

принципів соціальної відповідальності. Модель соціально-орієнтованої 

конкурентоспроможності. Поняття «соціально-конкурентний синтез». Конкурентні переваги в 

умовах соціальної відповідальності підприємства. 

 

Тема 11. Розроблення і реалізація програм підвищення конкурентоспроможності 

Концепція розробки та забезпечення реалізації програми підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Етапи розробки програми підвищення 

конкурентоспроможності. Програми підвищення конкурентоспроможності галузі та країни. 

Вітчизняний підхід до забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. 

Міжнародний досвід реалізації програм підвищення конкурентоспроможності. 

 

Тема 12. Оцінювання ефективності сучасних моделей управління 

конкурентоспроможністю підприємства 

Ідеологія менеджменту якості. Інструментарій управління якістю. Система управління 

якістю. Забезпечення ефективного функціонування системи управління якістю. Якість – 

всесвітнє поле конкуренції на порозі ХХІ століття. 

 



5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

у
сь

о
го

 Денна форма 

л с лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНЦІЇ 

Тема 1.1. Сутнісна характеристика 

поняття «конкуренція» 
12 4 4 – – 4 

Тема 1.2. Державне регулювання 

конкуренції 
6 2 2 – – 2 

Тема 1.3. Діагностика конкурентного 

середовища підприємства  
8 2 2 – – 4 

Тема 1.4. Визначення потенціалу 

конкурентоспроможності підприємства 8 2 2 – – 4 

Тема 1.5. Формування конкурентних 

переваг підприємства 
10 4 4 – – 2 

Тема 1.6. Методи забезпечення 

конкурентних переваг підприємства 6 2 2 – – 2 

Тема 1.7. Технологія забезпечення 

конкурентних переваг підприємства 
6 2 2 – – 2 

Разом за змістовим модулем 1 56 18 18 – – 20 

Змістовий модуль 2. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ 

Тема 2.1. Особливості управління 

конкурентоспроможністю продукції 
8 2 2 – – 4 

Тема 2.2. Управління 

 конкурентоспроможністю підприємства 
8 2 2 – – 4 

Тема 2.3. Соціальна відповідальність і 

конкурентоспроможність підприємства 
12 4 4 – – 4 

Тема 2.4. Розроблення і реалізація 

програм підвищення 

конкурентоспроможності 

6 2 2 – – 2 

Тема 2.5. Оцінювання ефективності 

сучасних моделей управління 

конкурентоспроможністю підприємства 
6 2 2 – – 2 

Разом за змістовим модулем 2 40 12 12 – – 16 

Усього годин 96 30 30 – – 36 

Модуль 2  

ІНДЗ 24 – – – 24 – 

Усього годин 120 30 30 – 24 36 

 

 

 

 

 

http://dls.udpu.org.ua/moodle/mod/page/view.php?id=116672
http://dls.udpu.org.ua/moodle/mod/page/view.php?id=116672


6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

1 Сутнісна характеристика поняття «конкуренція» 4 

2 Державне регулювання конкуренції 2 

3 Діагностика конкурентного середовища підприємства  2 

4 Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства 2 

5 Формування конкурентних переваг підприємства 4 

6 Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства 2 

7 Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства 2 

8 Особливості управління конкурентоспроможністю продукції 2 

9 Управління конкурентоспроможністю підприємства 2 

10 Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність 

підприємства 
4 

11 Розроблення і реалізація програм підвищення 

конкурентоспроможності 
2 

12 Оцінювання ефективності сучасних моделей управління 

конкурентоспроможністю підприємства 
2 

 Всього  30 

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

1 Сутнісна характеристика поняття «конкуренція» 4 

2 Державне регулювання конкуренції 2 

3 Діагностика конкурентного середовища підприємства  4 

4 Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства 4 

5 Формування конкурентних переваг підприємства 2 

6 Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства 2 

7 Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства 2 

8 Особливості управління конкурентоспроможністю продукції 4 

9 Управління конкурентоспроможністю підприємства 4 

10 Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність 

підприємства 
4 

11 Розроблення і реалізація програм підвищення 

конкурентоспроможності 
2 

12 Оцінювання ефективності сучасних моделей управління 

конкурентоспроможністю підприємства 
2 

 Разом  36 

Під час самостійної роботи студенту пропонуються наступні види завдань для 

опанування матеріалу з конкретної теми курсу: 

http://dls.udpu.org.ua/moodle/mod/page/view.php?id=116672
http://dls.udpu.org.ua/moodle/mod/page/view.php?id=116672


− вивчити матеріали тем та продумати відповіді на питання для самоконтролю; 

− підготувати тези виступу під час аудиторного заняття. 

 

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання у вигляді доповіді або 

есе передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із 

навчальної дисципліни та застосуванні при її виконанні літературних джерел, конкретних 

виробничих ситуацій, законодавчих актів тощо.  

Доповідь складається з: титульної сторінки; змісту; вступу, основної частини; висновків; 

списку використаної  літератури; додатків. 

Вступ має розкривати актуальність обраної студентом теми, її проблематику, мету 

виконання роботи. 

Основна частина роботи (може включати декілька розділів) має включати 

характеристику сучасного стану проблеми, опис нормативної бази, погляд різних авторів на цю 

проблему, позитивні та негативні наслідки проблеми. 

Висновки мають включати обґрунтовані узагальнення студента щодо досягнення мети 

роботи. Можливо, рекомендації до вдосконалення фінансового аналізу за вибраною проблемою. 

Список використаної літератури необхідно скласти у певному порядку: спочатку 

наводяться нормативні та законодавчі акти, статистичні довідники, потім загальна та спеціальна 

література за алфавітом. 

Тема доповіді обирається за порядковим номером студента в списку групи. Обсяг роботи 

10–15 сторінок рукописного тексту (26–28 рядків на сторінці) або 8–12 сторінок 

машинописного тексту (14 шрифт, полуторний інтервал, шрифт Times New Roman). Границі 

для тексту в такому вигляді: верхні – 20 мм., нижні – 20 мм., ліві – 25 мм., праві – 15 мм. 

Тематика доповідей розміщена нижче. 

 

1. Регулювання конкуренції як діяльність держави. 

2. Формування моделі державного регулювання конкуренції в Україні. 

3. Державне регулювання конкуренції на товарному і фінансовому ринках. 

4. Правове регулювання конкуренції та монополістичної діяльності. 

5. Сучасні інструменти регулювання рівня конкуренції. 

6. Методи та засоби державного регулювання конкурентного середовища. 

7. Монополізація економіки: сутність, позитивні та негативні аспекти. 

8. Особливості монополізації економіки в Україні. 

9. Природні монополії в Україні: економічні особливості, проблеми державного 

регулювання і законодавчого забезпечення. 

10. Компетенція антимонопольних органів щодо регулювання конкуренції. 

11. Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів від 

недобросовісної конкуренції. 

12. Державна підтримка конкуренції і антимонопольна політика. 

13. Регулювання конкуренції на національному та міжнародному рівнях. 

14. Антимонопольне регулювання в контексті світового досвіду. 

15. Напрями підвищення ефективності державного регулювання конкуренції. 

16. Сутність і критерії потенціалу конкурентоспроможності підприємства. 

17. Характеристика потенціалу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 

18. Закономірності формування та розвитку потенціалу підприємства у конкурентному 

середовищі. 

19. Оцінювання потенціалу конкурентоспроможності підприємства. 

20. Конкурентний статус як критерій визначення потенціалу конкурентоспроможності 

підприємства. 



21. Фінансово-економічний механізм поліпшення потенціалу конкурентоспроможності 

підприємства. 

22. Управління потенціалом конкурентоспроможності малих підприємств. 

23. Потенціал конкурентоспроможності вітчизняних фінансово-промислових груп. 

24. Стратегічні методи оцінювання потенціалу конкурентоспроможності підприємства. 

25. Шляхи та резерви підвищення рівня потенціалу конкурентоспроможності 

підприємств. 

26. Конкурентна перевага як результат діяльності підприємства. 

27. Механізм формування конкурентних переваг підприємства. 

28. Методологічні засади оцінювання конкурентних переваг підприємства. 

29. Стратегічне управління конкурсними перевагами підприємства. 

30. Конкурентні переваги в системі забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта 

господарювання. 

31. Напрями формування конкурентних переваг підприємства. 

32. Галузеві особливості формування конкурентних переваг підприємств. 

33. Конкурентна перевага як результат реалізації підприємством ключових факторів 

успіху. 

34. Стратегічні пріоритети забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

35.Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

36. Проблемні аспекти та перешкоди забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

37. Особливості забезпечення конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі. 

38. Конкурентні переваги підприємства як результат маркетингу. 

39. Концепція п’яти конкурентних сил та її застосування при забезпеченні конкурентних 

переваг підприємства. 

40. Шляхи та резерви забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», педагогічні та науково-педагогічні 

працівники мають право на вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених 

навчальних планів. Основними методами навчання, що застосовуються при вивченні 

дисципліни «Основи конкуренції», є: 

1) лекція – інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, складного за логічною 

побудовою навчального матеріалу. Читання лекцій передбачає ретельну підготовку викладача: 

визначення мети, складання чіткого плану, добір теоретичного й наочного матеріалу, логічний і 

послідовний виклад інформації; 

2) диспут – публічна суперечка на наукову чи суспільно важливу тему та навчальна    

дискусія – розгляд, дослідження) – суперечка, обговорення певного питання. Базується на 

обміні думками між студентами, й викладачами, що вчить їх мислити самостійно, сприяє 

розвитку аналітичних навичок. Навчає мислити самостійно, розвиває здатність до виваженої 

аргументації та поважання думки інших; 

3) робота з підручником. Ця робота полягає в самостійному опрацюванні студентами 

друкованого тексту, що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, закріпити його, 

виявити самостійність у навчанні. Самостійна робота студентів з підручником – один з 

найважливіших методів набуття систематичних, міцних і ґрунтовних знань; 

4) вправи – цілеспрямоване, багаторазове повторення учнями певних дій та операцій 

(розумових, практичних) для формування навичок і вмінь; 

5) практичні (семінарські роботи) передбачають безпосереднє використання знань 

студентів у суспільно корисній праці (заміряння, зіставляння, визначення ознаки та 

властивостей явищ, формулювання висновків). 



11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Для забезпечення оцінювання студентів проводиться поточний (оцінювання під час 

семінарських занять, тестування, оцінка за реферат) та підсумковий (екзамен) контроль. 

 

12. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Визначення 

Оцінка за 

національною 

системою 

Оцінка за 

системою 

в УДПУ 

A 

ВІДМІННО 

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні 

творчі здібності у навчальній діяльності, користується 

широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує 

складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового 

аналізу та прогнозу явищ; вміє ставити і розв’язувати 

проблеми, самостійно здобувати і використовувати 

інформацію (наукова література, газетно-журнальні 

публікації, Інтернет, мультимедійні програми тощо), виявляє 

власне ставлення до неї, користується широким арсеналом 

засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні 

завдання, схильний до системно-наукового аналізу та 

прогнозу явищ, самостійно виконує науково-дослідницьку 

роботу; логічно та творчо викладає матеріал в усній та 

письмовій формі; розвиває свої обдаровання і нахили. 

5 (відмінно) 90-100 

B 

ДУЖЕ ДОБРЕ 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і 

систематизувати інформацію, використовує загальновідомі 

докази у власній аргументації; висловлює стандартну 

аргументацію при оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить 

поняття; здатен самостійно опрацювати навчальний матеріал, 

але потребує консультацій з викладачем; виконує творчі 

завдання. 
4 (добре) 

82-89 

C 

ДОБРЕ 

Студент знає істотні ознаки понять, явищ, закономірностей, 

зв’язків між ними, а також самостійно застосовує знання в 

стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити 

висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь повна, 

правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних 

суджень. Студент здатний самостійно здійснювати основні 

види навчальної діяльності. 

75-81 

D 

ЗАДОВІЛЬНО 

Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал; 

розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно-

наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, застосовувати 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, самостійно 

користується додатковими джерелами; частково контролює 

власні навчальні дії; правильно використовує термінологію. 

3 (задовільно) 69-74 



E 

ДОСТАТНЬО 

Студент має початковий рівень знань; знає близько половини 

навчального матеріалу, здатний повторити за зразком певну 

операцію, дію; описує явища, процеси без пояснень причин, з 

допомогою викладача здатен відтворити їх послідовність, 

слабко орієнтується в поняттях; має фрагментарні навички в 

роботі з підручником; самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні труднощі; здатен давати відповіді 

на прості, стандартні запитання, виявляє інтерес до 

навчального матеріалу. 

60-68 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО  

Студент фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу; має нечіткі уявлення про об’єкт 

вивчення; виявляє здатність елементарно викласти думку; 

може усно відтворити кілька термінів, явищ без зв’язку між 

ними. 2 (незадовільно) 

35-59 

F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс. 

Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу 

елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими 

уявленнями про предмет вивчення.  

1-34 

 

13. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Поточне оцінювання і самостійна робота ІНДЗ 
Підсумковий 

контроль 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

20 20 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Т1, Т2, …, Т12 – теми змістових модулів. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою для 

екзамену 

90–100 А відмінно 

82–89 В 
добре  

75–81 С 

69–74 D 
задовільно  

60–68 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1–34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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