
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 
 

Мета курсу – є формування в майбутніх фахівців компетентності щодо 
об’єктивних закономірностей, механізму та особливостей сучасної конкуренції та 
конкурентоспроможності підприємства, а також набуття ними навиків і вмінь 
дослідження стану конкуренції,аналізу та оцінювання рівня конкурентоспроможності 
підприємства, розроблення та практичного застосування стратегій підтримування та 
нарощування його конкурентних переваг. 

Дисципліна «Управління конкурентоспроможністю» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Мікроекономіка і 
макроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент і маркетинг», 
«Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків», вона інтегрується з 
вивченням дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства». Вивчення дисципліни 
формує засади для подальшого опанування студентом дисципліни «Операційний 
менеджмент». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: — вміння ідентифікувати усі види конкурентних переваг, якими 
володіє підприємство, та визначати ті, що мають бути досягнутими в майбутньому для 
поліпшення його конкурентоспроможності; здатність уточнювати масштаби 
конкурентного галузевого середовища підприємства й оцінювати розстановку сил; 
вміння кількісно оцінити величину ступеню інтенсивності конкуренції, здійснювати 
розрахунки щодо обґрунтування організаційно-технічних рішень, що спрямовані на 
підвищення якості продукції і продуктивності виробництва; вміння економічно 
обґрунтовувати та конкретизувати функції управління конкурентоспроможністю 
підприємства; вміння практично застосовувати моделі та методики оцінювання 
вартості  конкурентоспроможності підприємства; вміння обґрунтувати та визначати 
різновид управління потенціалом підприємства задля його розвитку, підвищення 
конкурентоспроможності, вартості та ефективності. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні конкурентні переваги та способи досягнення їх конкретним 
підприємством залежно від ситуації, що складається; базові різновиди конкурентних 
стратегій, основні типи ринків і відповідні їм ефективні стратегії конкуренції; загальні 
та специфічні чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства; 
зміст основних положень сучасної концепції менеджменту якості; послідовність етапів 
створення на підприємстві системи менеджменту якості та забезпечення її ефективного 
функціонування; сутність загальної концепції управління конкурентоспроможністю 
підприємства та специфічні особливості управління конкурентоспроможністю 
організацій різних типів; 
вміти: здійснювати аналіз позиції підприємства у конкурентному середовищі; 
проводити діагностику та ревізію поточної конкурентної стратегії; здійснювати аналіз 
конкурентних переваг, якими володіє підприємство, та визначати ті, що мають бути 
досягнутими в майбутньому для підвищення його конкурентоспроможності; 
виконувати розрахунки, пов’язані з оцінюванням ступеня інтенсивності конкуренції; 
здійснювати розрахунки з обґрунтування організаційнотехнічних рішень, спрямованих 
на підвищення якості продукції та продуктивності виробництва; виконувати 



розрахунки та здійснювати аналіз одиничних, групових та інтегральних показників 
конкурентоспроможності продукції та конкурентоспроможності підприємства; 
визначати та конкретизувати функції управління конкурентоспроможністю 
підприємства. 
володіти: основними положеннями державних законодавчих актів України щодо 
регулювання конкуренції, а також відповідальності за їх порушення; знаннями щодо 
різновидів якості конкурентоспроможності, їх підпорядкованості та взаємозв’язку;  
методами і прийомами оцінки та аналізу конкурентоспроможності суб’єкта 
підприємництва; теретичними знаннями і практичними навичками щодо підходів, 
методів і прийомів в управлінні конкурентоспроможністю суб’єкта підприємництва; 
знанням стосовно особливостей управління конкурентоспроможністю фірм у різних 
країнах, їх перевагами і недоліками; 

Зміст навчальної дисципліни: Введення в дисципліну «Управління 
конкурентоспроможністю підприємства. Конкуренція, конкурентоспроможність, 
конкурентні переваги. Сутність і види економічної конкуренції. Еволюція поглядів на 
конкуренцію. Конкуренція, як рушійна сила ринку. Елементи механізму конкурентної 
боротьби. Конкуренція й підприємство. Види конкурентоспроможності залежно від 
рівня й об’єкту аналізу. Ринковий напрям теорії конкурентних переваг. Ресурсний 
напрям теорії конкурентних переваг. Конкурентне середовище підприємства. Аналіз 
діяльності конкурентів. Інформаційне забезпечення та структура аналізу діяльності 
конкурентів. Методика побудови та інтерпретація конкурентної карти ринку та карти 
стратегічних груп. Конкурентні переваги підприємства. Стратегічний підхід до 
управління конкурентоспроможністю підприємства. Сутність поняття «конкурентна 
стратегія». Найбільш поширені класифікації стратегії ринкової конкуренції. Система 
конкурентних стратегій підприємства. Конкурентоспроможність товару та методи його 
оцінювання. Система та процес управління конкурентоспроможністю підприємства. 
Розроблення та забезпечення реалізації програм підвищення конкурентоспроможності. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 


