
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Конкурентоспроможність підприємств туристичного бізнесу» 

 

Мета: вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти 

теоретичних і прикладних компетенцій щодо формування конкурентного потенціалу 

туристичних підприємств, що дозволяють їм скласти об'єктивне уявлення про 

характеристики, види конкурентних переваг туристичних підприємств. Знання, отримані 

здобувачами магістерської програми, є основою для розуміння понятття 

конкурентоспроможності туристичного продукту на внутрішньому та зовнішньому 

туристичних ринках, методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств з метою 

підготовки найбільш ефективних заходів по їх управлінню на туристичному ринку.    

 
     

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Конкурентоспроможність 

підприємств туристичного бізнесу» інтегрує велику кількість базових понять та 

прийомів загальнотеоретичних та спеціальних дисциплін таких, як: «Організація 

туристичної діяльності”, “Основи маркетингу”, «Менеджмент туристичної діяльності» 

тощо. 

 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни: 

1. Знати та розуміти: 

- базові терміни і поняття конкурентоспроможності підприємств; 

- методи оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств;  

- туристичний продукт, принципи та методи його формування; 

- основні характеристики туристичного продукту та його вплив на 

конкурентоспроможність підприємств; 

- теоретичні та методологічні основи конкурентоспроможності підприємств; 

- зовнішні чинники, які впливають на конкурентоспроможність підприємств;  

- оцінювання конкурентоспроможності туристичного продукту; 

- розробка довгострокової маркетингової стратегії підприємства. 

 

2. Вміти: 

- створювати та формувати конкурентоспроможний туристичний продукт; 

- оцінювати та аналізувати переваги (та слабкі сторони) власного туристичного 

продукту та турпродукту конкурентів; 

 - аналізувати конкурентне середовище підприємства; 

- створювати та розробляти довгострокові конкурентні стратегії діяльності 

туристичних підприємств; 

- ефективно використовувати власні та позикові ресурси в умовах конкурентного 

ринку. 

 

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:  
Вивчення дисципліни «Конкурентоспроможність підприємств туристичного 

бізнесу» сприяє більш якісному освоєнню студентами напряму підготовки «Туризм» 

комплексу фахових дисциплін з організації галузі, менеджменту і маркетингу в туризмі. 

На бізнесовому рівні (створення та розробка власного туристичного продукту, аналіз 

конкурентного бізнес-середовища, визначення сильних та слабких сторін турпродуктів 

туристичного підприємства тощо) та управлінському рівні (розробка довгострокової 



маркетингової стратегії діяльності туристичних підприємств, аналіз основних показників 

конкурентоспроможності підприємств туристичного бізнесу, розробка індикаторів 

конкурентоспроможності турпродукту підприємства тощо).   
   

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

1. Конкурентоспроможність підприємств у сучасному світі 

2. Принципи створення висококонкурентного продукту на ринку туристичних 

послуг 

3. Сучасні конкурентні переваги туристичних підприємств  

4. Діджиталізація підприємств як одна з ефективних маркетингових переваг у 

сучасному конкурентному бізнес-середовищі  

5. Визначення сильних та слабких сторін турпродуктів туристичного 

підприємства 

6. Оцінювання конкурентоспроможності туристичного продукту 

7. Принципи аналізу конкурентного бізнес-середовища 

8. Розробка довгострокової маркетингової стратегії туристичного підприємства 

9. Основні характеристики туристичного продукту та його вплив на 

конкурентоспроможність підприємств на ринку 

 

Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти 

старший викладач Царук Володимир Васильович,  

e-mail: tsarukvolodymyr@gmail.com 
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