
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 
 

Мета курсу – 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 «Аналіз конкурентноспроможності на міжнародному ринку» в 
структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна 
теорія», «Мікроекономіка і макроекономіка», «Міжнародні відносини та світова 
політика», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішня політика України», 
«Основи науково-аналітичних досліджень», «Облік і аналіз ЗЕД», «Міжнародна 
торгівля», вона інтегрується з вивченням дисципліни «Міжнародні конфлікти та 
методи їх вирішення». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців 
компетентності щодо формування цілісної уяви про процеси, які притаманні 
організації міжнародної маркетингової діяльності на підприємстві, а також формування 
здатностей: 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 складові конкурентного середовища та вміти обирати ефективний 
спосіб забезпечення ефективного функціонування системи управління якістю; 
можливості розробки програми підвищення конкурентоспроможності підприємства; 
методики оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства та розрахунків основних 
показників системи управління якістю; характеристики та ознаки видів та типів 
конкурентних стратегій; особливості державної політики в сфері регулювання 
конкуренції;  сучасні проблеми забезпечення якості вітчизняних товарів та послуг; 
вміти: абстрактно мислити, мати навички пошуку, опрацювання, аналізу та синтезу 
інформації;  проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, 
торговельній та біржовій діяльності;  здійснювати економічний аналіз, аудит та 
консалтинг;  вести бізнес і розвивати його в умовах конкурентної боротьби; планувати 
та управляти часом при проведенні досліджень;  проводити дослідження, генерувати 
нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність; оцінювання кон’юнктури ринків та 



результатів діяльності підприємства з урахуванням ризиків;  керувати проектом 
розвитку підприємницької діяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках із 
застосуванням новітніх методів управління;  представляти результати аналітичних 
досліджень та власних розробок щодо підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств та якості їх товарів та послуг; застосовувати різні системи 
планування, контролю та оцінювання конкурентоспроможності підприємства; 
вибирати систему економічних показників для діагностування та оптимізації роботи 
підприємства. 
володіти:  методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень 
щодо створення, функціонування та забезпечення сталого розвитку підприємницьких 
структур; методами і формами аналізу конкурентоспроможності товару, підприємства;. 

Зміст навчальної дисципліни: При вивченні дисципліни визначаються 
теоретико-методологічні засади формування механізмів управління 
конкурентоспроможністю підприємств різних форм власності в умовах глобальних 
трансформацій. Розкрито функціональні основи розвитку конкурентних відносин, 
враховуючи інституційні чинники конкуренції та державного регулювання економіки. 
Розкриваються характери інформаційноаналітичного та методичного забезпечення, 
діагностики, стратегічного аналізу, оцінювання ефективності формування і 
забезпечення конкурентних переваг та управління конкурентоспроможністю 
підприємства. Досліджується динамічність ринкового середовища зумовлює 
необхідність розробки підприємствами ефективних стратегій підвищення 
конкурентоспроможності продукції, підприємств, галузей та країни в цілому. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у 
тому числі 60 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
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