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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 

 

Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність 

підприємства» 

Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

вибіркова навчальна дисципліна 

Мова 

викладання 

українська 

Статус дисципліни – вибіркова  

Курс/семестр вивчення 2 курс, 2 семестр бакалавр 

1 курс, 2 семестр магістр 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів 4 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 2 семестр – 140 годин 

- лекції: 16 год. 

- практичні заняття: 32 годин 

- самостійна робота: 72 годин 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): Екзамен 

Заочна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 2 семестр – 140 годин 

- лекції: 4 год. 

- практичні заняття: 6 годин 

- самостійна робота: 130 годин 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): Екзамен 

 

Розділ 2. Перелік компентентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

Мета сформувати у студентів систему теоретичних і прикладних знань, 

умінь і навиків щодо використання методичного апарату конкурентного аналізу 

для визначення рівня конкурентоспроможності підприємства у сучасних умовах. 

 

Таблиця 2 – Перелік компентентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  
Програмні результати навчання  

 Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

(ЗК3). 

 Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях (ЗК4). 

 Здатність пояснювати 

економічні та соціальні процеси 

 Усвідомлювати основні особливості 

сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави 

(ПР09). 

 Проводити аналіз функціонування та 



Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  
Програмні результати навчання  

і явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані 

результати (СК4). 

 Розуміння особливостей 

сучасної світової та національної 

економіки, їх інституційної 

структури, обґрунтування 

напрямів соціальної, економічної 

та зовнішньоекономічної 

політики держави (СК5). 

розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх 

діяльності (ПР10). 

 Вміти аналізувати процеси державного та 

ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових відносин (ПР11). 

 Демонструвати гнучкість та адаптивність 

у нових ситуаціях, у роботі із новими 

об’єктами, та у невизначених умовах 

(ПР22). 

 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Теоретичні основи конкурентної діяльності 

підприємства 

 

Тема 1. Конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги: суть 

та роль у діяльності підприємства 

Сутність та види економічної конкуренції. Конкуренція як економічна 

категорія. Особливості здійснення конкуренції Ринок як спільнота конкуруючих 

компаній. Конкурентоспроможність суб’єкта конкуренції та її основні ознаки. 

Класифікація ринкових структур та їх характеристики. Типи ринкової поведінки. 

Конкурентоспроможність суб’єкта конкуренції та її основні ознаки 

 

Тема 2. Конкурентні переваги підприємства. Діагностика 

конкурентоспроможності підприємства 

Сутність конкурентного середовища підприємства. Позиціонування 

підприємства у конкурентному середовищі. Чинники, що визначають рівень 

конкурентоспроможності підприємства. Економічний механізм формування 

конкурентоспроможності підприємства. Критерії та показники 

конкурентоспроможності підприємства. Конкурентний статус підприємства 

 

Тема 3. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. 

Сутність і види конкурентних переваг. Конкурентні переваги. Фактори 

зовнішнього середовища. Перелік обмежень, що можуть завадити впровадженню 

тієї чи іншої конкурентної переваги Фактори впливу на конкурентні переваги 

Матричні методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. 

Аналітичні методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства  

 

 



Тема 4. Управління конкурентоспроможністю підприємства. 

Вибір конкурентної стратегії, що відповідає стану конкурентного 

середовища. Складові системи стратегічного управління. Система управління 

конкурентоспроможністю підприємства та ії складові.. Етапи процесу управління 

конкурентоспроможністю підприємства та їх зміст. Системно-процесний підхід 

до управління конкурентоспроможністю підприємства. Ключові фактори успіху. 

Стратегія лідерства за витратами. Іміджева диференціація. Переваги стратегічного 

мислення та усвідомленого стратегічного управління (протилежність вільної 

імпровізації, інтуїції або бездіяльності). 

 

Тема 5. Оцінка конкурентоспроможності продукції. 

Фактори, чинники та критерії конкурентоспроможності продукції (товару). 

Методи оцінки конкурентоспроможності товару. Етапи розробки програми 

підвищення конкурентоспроможності. Програми підвищення 

конкурентоспроможності галузі та країни. Основні фактори 

конкурентоспроможності товару. Конкурентна перевага у вигляді визначення 

найнижчих витрат. Диференціальний метод оцінки. Комплексний метод оцінки 

продукту. Індекс конкурентоспроможності промислових товарів. Аналітичні 

методи оцінки конкурентоспроможності товарів. 

 

Модуль 2. Управління конкурентоспроможністю підприємства 

 

Тема 6. Оцінка конкурентоспроможності персоналу  

Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства. 

Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства . Концепція 

розробки та забезпечення реалізації програми підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Етапи розробки програми підвищення 

конкурентоспроможності. Чинники зовнішнього середовища. Науково-технічні 

чинники. Організаційно-економічні чинники. чинники, що сприяють підсиленню 

конкурентних позицій і стимулюють зростання конкурентоспроможності 

підприємства. Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності 

підприємства. 

 

Тема 7. Оцінювання конкурентоспроможності торгівельної марки. 

Концепція розробки та забезпечення реалізації програми підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Етапи розробки програми підвищення 

конкурентоспроможності. Програми підвищення конкурентоспроможності галузі 

та країни. Оцінка рівня інтенсивності конкуренції. Недобросовісна конкуренція та 

відповідальність за ії вчинення. Теорії і практики антимонопольного регулювання 

в країнах світу. Менеджмент підприємства. 

 

Тема 8. Стратегічний підхід до управління конкурентоспроможністю 

підприємства 

Ідеологія менеджменту якості. Система управління якістю. Інструментарій 

управління якістю. Загальні стратегії конкуренції. Стратегії конкурентної 



поведінки підприємства. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності як 

комплексна стратегія. Процес управління якістю на підприємстві. підвищення 

конкурентоспроможності та прибутковості підприємства. забезпечення 

цілеспрямованого та системного впливу на параметри якості.  

 

Тема 9. Використання результатів конкурентного аналізу при розробці 

маркетингової стратегії підприємства.  

Аналіз діяльності конкурентів. Матриця формування конкурентної карти 

ринку. Фактори конкурентоспроможності товару за стадіями відтворення 

продукту. Стабільність рівня якості товарів. Сучасні методи та інструменти 

посилення впливу механізму управління на розвиток виробничого підприємства. 

 

Тема 10. Державна політика в сфері регулювання конкуренції 

Оцінка рівня інтенсивності конкуренції. Теорії і практики 

антимонопольного регулювання в країнах світу. Демонополізація 

економіки.Захист та сприяння розвитку економічної конкуренції Антимонопольне 

регулювання. Державний контроль за дотриманням антимонопольного 

законодавства 
 

Розділ 4 Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назва теми  

(лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл
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к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та пи-

тання семінарсь-

кого, практичного 

або лабораторного 

заняття К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
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Завдання самостійної роботи в 

розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Модуль 1. Теоретичні основи конкурентної діяльності підприємства 

Тема 1. Конкуренція, 

конкурентоспроможність, 

конкурентні переваги: 

суть та роль у діяльності 

підприємства 

2 

Практична робота 1.  

Розв’язання задач 

 3 

Виконати тести самоконтролю 

знань. Виконати індивідуальні 

завдання (підготувати доповіді до 

теми). 
7 

Тема 2. Конкурентні 

переваги підприємства. 

Діагностика 

конкурентоспроможності 

підприємства 

1 

Практична робота 2. 

Розв’язання задач 

4 

Виконати тести самоконтролю 

знань. Виконати індивідуальні 

завдання (підготувати доповіді до 

теми). 
7 

Тема 3. Методи оцінки 

конкурентоспроможності 

підприємства 
2 

Практична робота 3 

Розв’язання задач 
3 

Виконати тести самоконтролю 

знань. Виконати індивідуальні 

завдання (підготувати доповіді до 

теми). 

7 

Тема 4. Управління 

конкурентоспроможністю 

підприємства 
2 

Практична робота 4. 

Розв’язання задач 
3 

Виконати тести самоконтролю 

знань. Виконати індивідуальні 

завдання (підготувати доповіді до 

теми). 

7 

Тема 5. Оцінка 

конкурентоспроможності 

продукції 
1 

Практична робота 5. 

Розв’язання задач 
3 

Виконати тести самоконтролю 

знань. Виконати індивідуальні 

завдання (підготувати доповіді до 

теми). 

8 



Назва теми  

(лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
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Назва теми та пи-

тання семінарсь-

кого, практичного 

або лабораторного 

заняття К
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Завдання самостійної роботи в 

розрізі тем 

К
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д

и
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Модуль 2. Управління конкурентоспроможністю підприємства 

Тема 6. Оцінка 

конкурентоспроможності 

персоналу 
2 

Практична робота 6. 

Розв’язання задач 

 
3 

Виконати тести самоконтролю 

знань. Виконати індивідуальні 

завдання (підготувати доповіді до 

теми). 

7 

Тема 7. Оцінювання 

конкурентоспроможності 

торгівельної марки 
2 

Практична робота 7. 

Розв’язання задач 
3 

Виконати тести самоконтролю 

знань. Виконати індивідуальні 

завдання (підготувати доповіді до 

теми). 

7 

Тема 8. Стратегічний 

підхід до управління 

конкурентоспроможністю 

підприємства 

2 

Практична робота 8. 

Розв’язання задач 
3 

Виконати тести самоконтролю 

знань. Виконати індивідуальні 

завдання (підготувати доповіді до 

теми). 

7 

Тема 9. Використання 

результатів конкурентного 

аналізу при розробці 

маркетингової 

стратегії підприємства 

1 

Практична робота 9. 

Розв’язання задач 

4 

Виконати тести самоконтролю 

знань. Виконати індивідуальні 

завдання (підготувати доповіді до 

теми). 
8 

Тема 10. Державна 

політика в сфері 

регулювання конкуренції 
1 

Практична  

робота 10. 

Розв’язання задач 
3 

Виконати тести самоконтролю 

знань. Виконати індивідуальні 

завдання (підготувати доповіді до 

теми). 

7 

Разом 16  32  72 

 

Розділ 5 «Система оцінювання знань студентів» 

 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): виконання навчальних завдань (5 

балів); завдання самостійної роботи (5 балів); тестування (10 

балів); поточна модульна робота (10 балів) 

30 

Модуль 2 (теми 6-10): виконання навчальних завдань (5 

балів); завдання самостійної роботи (5 балів); тестування (10 

балів); поточна модульна робота (10 балів) 

30 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

 

 

 

 



Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно  

82–89 В Дуже добре  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX 
Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю 

0–34 F 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 

проведенням підсумкового контролю 
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 

 Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність 

підприємства» на платформі «Moodle». 
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