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 Формування конкурентоспроможності товарів  

в  процесі проектування та виготовлення виробів 
 

Рівень вищої освіти– перший (бакалаврський). 

Спеціальність –182 Технології легкої промисловості. 

Освітня програма – Індустрія моди. 

Статус дисципліни – обов’язкова. 

Викладач: Гараніна О.О., професор кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри.  

 
1. Анотація курсу: 
Семестр 7. 
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180, з них: лекції – 24 год. , лабораторні – 48 год., 
самостійна робота студента – 108 год.; кількість кредитів ЄКТС – 6. 
Мета курсу – здатність формування оцінки закономірностей  конкурентоспроможності 

підприємства, дослідження механізму конкуренції, аналізу рівня конкурентоспроможності 

підприємства, уміння розробляти та застосовувати стратегії підтримки розвитку та набуття 

конкурентних переваг. 

Результати навчання дисципліни: 

знати: знати і розуміти технології виготовлення виробів легкої промисловості, включаючи 

здійснення технологічного, техніко-економічного та дизайн-проєктування; 

вміти: розробляти, удосконалювати або оцінювати продукти виробництва та технології 

легкої промисловості; вміти критично аналізувати та формувати професійні висновки щодо 

діяльності сучасних дизайнерів, результатів fashion-подій різного рівня та формування 

світових трендів при розробці та презентації власного бренду; 

володіти навичками: формування структури асортименту виробів легкої промисловості у 

відповідності до їх цільового призначення й вимог стандартів та споживачів; 

здатен продемонструвати: організовувати, контролювати та управляти технологічними 

процесами виготовлення виробів легкої промисловості; мати навички самостійного 

виконання типових професійних завдань, керівництва групою та наставництва 

Необхідні навчальні компоненти (пре реквізити): інформаційні системи та технології, 

сучасні технології на підприємствах індустрії моди, 2D та 3D технології у fashion-індустрії, 

антропометрія і основи біомеханіки, проектування складових елементів костюма, 

конструкторсько-технологічна підготовка виробництва, професійні комунікації, ескізна 

графіка взуття, технологія виробів із шкіри, моделювання виробів зі шкіри. 

рмування конкурентоспроможності продукції. Темам 10. Теоретичні та практичні Зміст 

дисципліни: Тема 1. Вступ. Сутнісна характеристика конкурентоспроможності товару. Тема 

2. Взаємозв’язок якості та конкурентоспроможності продукції. Тема 3. Конкурентні переваги 

як основа формування конкурентоспроможності товару. Тема 4. Фактори, що впливають на 

конкурентоспроможність товару. Тема 5. Інформаційне забезпечення прийняття рішень щодо 

підвищення конкурентоспроможності продукції. Тема 6. Формування 

конкурентоспроможності продукції взуттєвої фірми на етапі конструкторської підготовки 

виробництва. Тема 7. Стратегії технологічного розвитку. Тема 8. Класифікація технологій як 

складової конкурентоспроможності фірми. Тема 9. Технологічні аспекти фоаспекти 

планування асортименту взуттєвої фірми. Тема 11. Методи оцінювання 

конкурентоспроможності товару. Тема 12. Напрями підвищення конкурентоспроможності 

товару. 

Форма підсумкового контролю: залік (7 семестр). 

Засоби діагностики успішності навчання індивідуальні завдання, звіти з лабораторних та 

практичних занять, питання для поточного тематичного та підсумкового контролю, 

комплекти тестових завдань для підсумкового контролю. 

Мова навчання: українська. 
 



2. Оцінювання:  
Розподіл балів, які отримують студенти  

Поточне оцінювання та 
самостійна робота 

МК 
(тестовий) 

Поточне оцінювання та 
самостійна робота 

МК 
(тестовий) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
11 13 15 10 13 13 15 10 100 

Розподіл балів з дисципліни 
Види оцінювання Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Усього 

Виконання і захист лабораторних  завдань 8 10 10 10 10 10 58 
Вирішення самостійних завдань 2 2 3 2 2 3 14 
Підготовка презентацій,  критично-оглядова 
робота 

1 1 2 1 1 2 8 

Модульний, поточний контроль 10 10 20 
Всього з дисципліни 100 

 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 
Оцінка за 

національною 
шкалою для 

екзамену, КП, КР 
/заліку/ 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
шкалою 
ECTS 

Пояснення 

Відмінно/ 
зараховано 

90-100 А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

Добре/ 
зараховано 

82-89 В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

74-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання 
з певною кількістю суттєвих помилок) 

Задовільно/ 
зараховано 

64-73 D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-63 Е 
Достатньо 

(виконання відповідає мінімальним критеріям) 

Незадовільно/ 
незараховано 

35-59 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

0-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) 

3. Політика курсу:  
3.1.Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 
- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
3.2.  Отримання мінімальної оцінки з дисципліни можливе за умови виконання усіх видів 

робіт у повному обсязі (лабораторні роботи, індивідуальні завдання); проходження тестів 
за темами.  

3.3.  У разі несвоєчасного виконання робіт та перенесення терміну здачі робіт/перездачі: 
- з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність) – роботи оцінюються у 

відповідності до наведеного розподілу балів. 
- без поважних причин - роботи оцінюються на меншу кількість балів (Т1, Т2, Т4, Т5 – 

мінус 2 бали; Т3, Т6 – мінус 3 бали). 
3.5. При виявленні плагіату роботи мають бути виконані повторно. Коректне текстове 

запозичення має складати не більше 20%. 
3.6. Пропущенні лабораторні заняття відпрацьовуються у період самостійної роботи 

студента згідно розробленого і узгодженого з викладачем графіку. 
3.7.  Оскарження оцінювання здійснюється на підставі заяви декану факультету шляхом 

створення комісії з числа викладачів кафедри, які задіяні у підготовці бакалаврів за 
даною освітньою програмою у присутності завідувача кафедри. 


