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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про конкуренцію, як політичну 

проблему та про конкурентоспроможність країни, як аналітичний і політичний інструмент, про 

концепції політичного та економічного розвитку, моделі суспільно-політичних та державно-
управлінських відносин у минулому, теперішньому та майбутньому.  
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

2.1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати макросоціологічні теорії 

соціально-історичного розвитку суспільства; загальну природу та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, основні, поняття та методи 

політології; основи економічної теорії. 
2.2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ суспільного 

життя, економічних та політичних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії та 

класифікації політичної науки в аналізі суспільно-політичних та державно-управлінських 

відносин;  виявляти особливості та сучасні тенденції взаємовідносин у суспільстві та між 

суспільствами в умовах дії сучасних факторів (інтеграції, глобалізації, інших). 
2.3. Володіти навичками самостійного пошуку, типологізації та управління інформацією; 

використання іншомовних фахових джерел; вчитися та оволодівати сучасними знаннями;  
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Конкуренція як політична проблема» 

належить до дисциплін вибору студента і викладається в I семестрі 3 курсу бакалаврату. 

Навчальна дисципліна знайомить студентів з основами політичних, економічних і 

міждисциплінарних досліджень, є новою міждисциплінарної областю досліджень суспільного 

феномена конкуренції в різних типах і моделях суспільно-політичних і державно-управлінських 

відносин. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, методології, основні напрямки та 

проблематика сучасних політичних, економічних і міждисциплінарних досліджень конкуренції і 

конкурентоспроможності фахівця, суспільства, країни, держави. З'ясовуються політичні та 

економічні засади управлінської діяльності такого політичного суб'єкта, як держава, 

досліджується його соціокультурна та ідеологічна основа. 
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні політичні, 

економічні та міждисциплінарні дослідження конкуренції, основну проблематику, дослідницькі 

підходи та методології вивчення різноманіття поглядів, концепцій та моделей взаємодії суб’єктів 

та об’єктів конкуренції та конкурентоспроможності суспільств, країн та держав. 
У результаті студенти мають не лише продемонструвати теоретичні знання даної теми, але й 

засвоїти та використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях політичних та 

економічних процесів, уміючи надавати неупереджену експертну, аналітичну оцінку процесам та 

явищам у контексті динаміки суспільно-політичних відносин в Україні та світі.  
 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 4.   Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
ФК 4. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, 

політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних 

студій у фаховій діяльності. 
ФК 5. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, 

політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування. 
 



 
 

5. Результати навчання:  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та 

відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 
Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 
 Знати:    

1.1 предмет, методи, теоретичні основи філософських, 
політологічних, економічних, міждисциплінарних 

досліджень конкуренції як політичної проблеми та 

суспільного феномену 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
доповнення, 

самостійні 

індивідуальні 

роботи, підсумкова 

контрольна робота 

5 

1.2 основну проблематику класичних та сучасних 
досліджень конкуренції як політичної проблеми та 

суспільного феномену, аналізувати їх 

Семінар, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
самостійні 

індивідуальні 

роботи, підсумкова 

контрольна робота 

5 

1.3 принципи політичного аналізу суспільно-політичних 

відносин, явищ та процесів, критерії та показники у 

контексті розвитку конкуренції та підвищення 

конкурентоспроможності суспільства, країни, 

держави та громадянина 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
самостійні 

індивідуальні 

роботи, підсумкова 

контрольна робота 

5 

1.4 ідеологічні  засади політичної, економічної 

діяльності в контексті суспільного розвитку в Україні 

та інших країнах 

Самостійна 

робота 
Усна доповідь, 
самостійні 

індивідуальні 

роботи, підсумкова 

контрольна робота 

6 

1.5 особливості конкуренції як атрибуту капіталістичної 

економіки 
Семінар, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
самостійні 

індивідуальні 

роботи, підсумкова 

контрольна робота 

5 

1.6 Характерні риси прояву конкурентних відносин у 

сучасному суспільстві – «інформаційному 

суспільстві», «суспільстві знань», в умовах «зеленої» 

та «синьої» економік, у «суспільстві майбутнього» 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
підсумкова 

контрольна робота 

14 

 Вміти:    
2.1 демонструвати знання спеціалізованої літератури з 

тем курсу  
Семінари, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
доповнення 

5 

2.2 пояснювати варіативність станів суспільного 

розвитку, як наслідку прийняття політичних рішень 

на основі географічних, політичних, воєнних, 

суспільних та економічних факторів 

Семінар, 

Самостійна 

робота 

Усна доповідь 10 

2.3 здійснювати дослідження станів суспільного та 

політичного розвитку, спираючись на методики 

політологічних та міждисциплінарних досліджень 

Семінар, 

Самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
доповнення, 

10 

2.4 здійснювати експертну оцінку явищ та процесів у 

контексті реалізації державних політики щодо стану 

та розвитку конкуренції 

Семінар, 

Самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
самостійні 

індивідуальні 

роботи 

5 

2.5 виявляти причинно-наслідкові зв’язки в динаміці 

суспільно-політичних процесів у контексті 

дослідження конкуренції, аналізувати політичні 

аспекти,  пропонувати шляхи вирішення проблем у 

контексті розвитку суспільства 

Семінари, 
Самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
самостійні 

індивідуальні 

роботи 

5 

2.6 готувати рекомендації та матеріали для консультацій 

та для врахування при прийнятті політичних рішень 

Самостійна 

робота 
Усна доповідь 5 



 
 

суб’єктами політичної діяльності та міжнародного 

бізнесу щодо розвитку конкуренції та стану 

конкурентоспроможності суспільства, країни, 

держави 
 комунікація:    

3.1 використовувати знання іноземних мов для аналізу 

інформаційних інтернет-ресурсів з експертними 

оцінками, статистичними даними МВФ, ООН, ЄС та 

іншими, читання новітньої літератури в підготовці до 

семінарських занять та написання самостійних робіт; 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді 3 

3.2 презентувати результати досліджень, самостійної 

роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій, конспектів; 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, самостійні 

індивідуальні 

роботи 

3 

3.3 вести полеміку стосовно питань про суспільно-
політичні процеси в світі та в Україні в умовах 

інтеграції та глобалізації на основі володіння 

категоріально-поняттєвим апаратом політичних наук 

Семінари Дискусії 3 

 автономність та відповідальність:    
4.1 самостійно шукати та критично опрацьовувати 

літературу з філософських, політологічних, 

міждисциплінарних досліджень конкуренції, 
володіти методами обробки, аналізу та синтезу 

наукової інформації 

Самостійна 

робота 
Самостійні 

індивідуальні 

роботи 

2 

4.2 вирішувати комплексні завдання з верифікацією 

результатів  досліджень, експертних оцінок, 

порівнювати їх із результатами власне проведених 

досліджень  

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді,  5 

4.3 нести відповідальність за достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість проведених 

досліджень і пояснень, коментувань суспільно-
політичних явищ та процесів 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді,  4 

   
  



 
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                       Результати навчання дисципліни  
 
Програмні результати навчання 
4.  Мати навички професійної комунікації. 
11.  Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, 

політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та 

глобальних студій у фаховій діяльності. 
12.  Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних 

контекстах їх функціонування. 



 
 

7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання: 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  
 
Оцінювання семестрової роботи: 
        1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: Р.Н. 1.1,1.2, 1.3,1.4, 

1.5, 1.6,  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,  3.1, 3.2, 3.3 4.2, 4.3– 18-35 балів  
             2. Самостійні індивідуальні роботи (три): Р.Н. 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.5, 2.4, 2.5, 3.2, 4.1 – 
30-45 балів 
 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні індивідуальні роботи. Всі види робіт за семестр мають у 

підсумку: 
 
- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 
 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар 

в письмовій формі 
 
       Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.5, 1.6 – 12-20 
балів. 
 Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
 Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума 

балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної 

роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання.  
 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 
60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в 

письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить 

семінарські заняття.      
 Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
  
 При простому розрахунку отримуємо: 
  
  

 Семестрова 

кількість балів 
ПКР (підсумкова 

контрольна робота) / залік 
Підсумко

ва оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 



 
 

7.2. Організація оцінювання: 
 
Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 
Аудиторна робота: усна 

доповідь на семінарі, 

доповнення, участь в 

дискусіях 

До тем: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі відсутності 

студента на занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому вигляді 

18 35 

Самостійна 

індивідуальна робота, 
колективна робота в 

малих групах 

Рекомендації для суб’єктів політики 

щодо врахування політичних ризиків, 

пов’язаних з станом розвитку 

людського капіталу в обраній країні 
та презентація в аудиторії 

«10» х 1 = 10 «15» х 1 = 15 

Самостійна 

індивідуальна робота, 
колективна робота в 

малих групах 

Дослідження вимог роботодавців та 

аналіз компетенцій фахівця 

майбутнього та презентація в 

аудиторії 

«10» х 1 = 10 «15» х 1 = 15 

Самостійна 

індивідуальна робота, 
колективна робота в 

малих групах 

Підготовка колективної роботи - 
дослідження «Політичні інструменти 

конкурентоспроможності держави» та 

презентація в аудиторії 

«10» х 1 = 10 «10» х 1 = 15 

Підсумкова контрольна 

робота 
До тем: 1-13 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка з 

дисципліни 
 60 100 

 
 
Критерії оцінювання: 
 
1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  
8-7 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 
6-4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності; 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 
 
Доповнення / участь в дискусіях: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми; 
2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
 
2. Самостійна індивідуальна робота, колективна робота в малих групах (3 роботи): 
 15-12 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 



 
 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження; 
11-9 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 
8-6 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у 

вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, робота містить 

суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 
3.           Підсумкова контрольна робота: 
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 

дослідження / підсумкової контрольної роботи; 
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи.  Допускаються 

несуттєві неточності; 
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

7.3. Шкала відповідності оцінок: 

 
Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 
 
 



 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семіна

ри  

Самос

тійна 

робота 
Частина 1. Конкуренція як суспільний феномен і політична проблема 

1 
Тема 1. Конкуренція як суспільний феномен: від Платона 

до сучасних теорій. Заняття 1. Ідеї конкуренції в працях 

мислителів: від Платона до Маркса. Заняття  
2 1 2 

2 Тема 2. Ідеї конкуренції в працях мислителів: від Маркса 

до сучасних теорій 2 1 2 

3 
Тема 3. Економічна свобода та вільне підприємництво. 
Форум економічної свободи (Free Generation Forum, FGF, 

Київ) 
4  4 

4 Тема 4. Конкуренція як політична проблема: «філософія 

грошей» 2 1 2 

5 Тема 5. Конкуренція як політична проблема: «спільнота і 

суспільство» 2 1 2 

6 Тема 5. Конкуренція як атрибут капіталістичної економіки. 

«Капітал» як механізм управління. «Загадка капіталу». 2  2 

7 Тема 7. «Ринок» як механізм управління. Асиметричні 

ринки і Конкуренція.  2  2 

Частина 2. Конкурентоспроможність суспільства, країни і держави 

8 Тема 8.  Ринок і держава: проблема 

конкурентоспроможності в умовах глобалізації 2 1 2 

9 Тема 9. Політичні ризики і конкуренція 2 1 2 

10 Тема 10. Людський капітал в системі політичного та 

державного управління 2  2 

11 Презентація самостійного дослідження розвитку 

людського капіталу в обраній країні  2 6 

12 Тема 11. Проблема індивідуального та колективного 

вибору: «тиранія більшості» 2 1 2 

13 Тема 12. Конкуренція як політична проблема у «суспільстві 

знань».  2 1 2 

14 Тема 13. Проблема конкуренції, як політична проблема у 

суспільстві майбутнього. Професії майбутнього. 2  2 

 
Індивідуальна самостійна робота: аналіз компетенцій 

фахівця майбутнього   2 8 

 Індивідуальна самостійна робота «Політичні 

інструменти конкурентоспроможності держави»  2 4 

15 Підсумкова  контрольна  робота  2   

 ВСЬОГО 30 14 46 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій   – 30 год. 
Семінари   – 14 год. 
Самостійна робота  - 46 год. 
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