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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра маркетингу, менеджменту та економіки 

 

Навчальна дисципліна «УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 075 Маркетинг 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни Варіативна компонента ОП  

Мова викладання  українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни:  формування у 

студентів теоретичних знань та практичних 

навичок щодо оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, 

створення та функціонування системи 

управління конкурентоспроможністю 

підприємства. 

Завдання дисципліни: надання знань 

в галузі методології та методів визначення 

конкурентоспроможності та практичних 

навичок щодо використання цих методів з 

метою: засвоєння студентами 

термінологічного апарату у сфері конкуренції; 

вивчення ключових проблем конкуренції та 

конкурентоспроможності товарів, послуг, 

підприємств,  стратегій конкурентної 

поведінки підприємств на ринках та 

управління конкурентоспроможністю 

підприємства.  

 

 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ЗК-3  Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК-6 Знання та розуміння предметної області 

та розуміння професійної ді-яльності. 

ЗК-7 Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  



ЗК-9 Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК-12 Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної дія-льності). 

ЗК-14 Здатність діяти соціально-відповідально 

та свідомо. 

СК-1 Здатність логічно і послідовно 

відтворювати отримані знання пред-метної 

області маркетингу 

СК-2 Здатність критично аналізувати й 

узагальнювати положення предме-тної області 

сучасного маркетингу. 

СК-4 Здатність проваджувати маркетингову 

діяльність на основі розумін-ня сутності та 

змісту теорії маркетингу і функціональних 

зв'язків між її складовими 

СК-5 Здатність коректно застосовувати 

методи, прийоми та інструменти маркетингу. 

СК-7 Здатність визначати вплив 

функціональних областей маркетингу на 

результати господарської діяльності ринкових 

суб’єктів. 

СК-10 Здатність використовувати 

маркетингові інформаційні системи в ух-

валенні маркетингових рішень і розробляти 

рекомендації щодо підвищен-ня їх 

ефективності 

СК-12 Здатність обґрунтовувати, 

презентувати і впроваджувати результа-ти 

досліджень у сфері маркетингу. 

СК-14 Здатність пропонувати вдосконалення 

щодо функцій маркетингової діяльності. 

Форми проведення занять Лекції, практичні (семінарські) заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р1. Демонструвати знання і розуміння 

теоретичних основ та принципів визначення 

рівня конкурентоспроможності підприємства 

та його продукції. 

Р 2. Демонструвати володіння методами 

оцінки конкурентного середовища 

підприємства,  конкурентоспроможності 

підприємства та його продукції. 

Р 3. Аналізувати вплив факторів на рівень 

конкурентоспроможності підприємства та 

його продукції. 

Р4. Демонструвати володіння здібностями 

обґрунтування вибору цілей та задач 

управління конкурентоспроможністю 

підприємства та його продукції. 

Р 5. Застосовувати набуті теоретичні знання та 



практичні навики для  обґрунтування заходів 

удосконалення механізму управління 

конкуренто-спроможністю підприємства та 

його складових. 

Р 6. Виявляти навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і самокритичним. 

Р 7. Демонструвати соціальну 

відповідальність при розробці заходів, які 

пропонуються ля підвищення рівня 

управління конкурентоспроможністю 

підприємства. 

Р 19 Використовувати знання професійної 

та практичної підготовки з маркетингу для 

моніторингу макро- та мікросередовища 

маркетингу,  при проведенні маркетингових 

досліджень, сегментування ринку та 

позиціонування продукції на  ринку, 

структурні елементи комплексу маркетингу 

підприємства, формуванні товарної, цінової, 

комунікаційної та збутової політики та 

організації маркетингової діяльності 

підприємства 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 



ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Сучасні теорії конкуренції 

 Поняття та сутність економічної конкуренції.   Функції конкуренції. Види 

конкуренції. Форми економічної конкуренції. 

Тема 2. Конкурентоспроможність підприємства 
Поняття та сутність конкурентоспроможності підприємства. Класифікація 

видів конкурентоспроможності підприємства. Рівні конкурентоспроможності 

підприємства. Сенс конкурентоспроможності підприємства з  точки зору 

різних субъектів ринку. Фактори, які впливають на конкурентоспроможність 

підприємства. 

Тема 3. Конкурентне середовище підприємства 
Поняття конкурентного середовища та його види. Характеристика основних 

рис між фірмової конкурентної боротьби в галузі Державна політика 

регулювання конкуренції. Види відповідальності за недобросовісну 

конкуренцію. 

 

Тема 4. Аналіз та оцінка конкурентного середовища 
Цілі та задачі аналізу конкурентного середовища підприємства. Методика 

аналізу конкурентного середовища. Способи отримання інформації про 

конкурентів. Оцінка   стану конкурентного середовища. Бар’єри входу на 

ринок,  оцінка влади над ринком.  Висновки про стан конкурентного 

середовища підприємства  

Тема 5. Визначення конкурентоспроможності  

підприємства  та її потенціалу 

Фактори, які впливають на конкурентоспроможність підприємства. 

Конкурентні переваги  підприємства. Суб’єкти та об’єкти оцінки. Методи та 

показники , які використовуються для оцінки конкурентоспроможності 

підприємства. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та його 

визначення. 

Тема 6. Конкурентоспроможність товару 

Конкурентоспроможність товару та критерії її оцінки. Фактори, які 

впливають на рівень конкурентоспроможність товару. Оцінка 

конкурентоспроможності товару. Критерії конкурентоспроможності товару. 

Методи оцінки конкурентоспроможності товару. 

Тема 7. Формування конкурентних переваг підприємства 
Сутність, властивості та сфери формування і реалізації конкурентних 

переваг. Фактори, види та джерела формування конкурентних переваг. 

Класифікація конкурентних переваг. Способи виявлення конкурентних 

переваг. Формування конкурентних преваг. Основі причини втрати 

конкурентних переваг. 

Тема 8. Стратегії  конкурентоспроможності підприємства 
Види конкурентних стратегій: за Котлером, за Раменським, за Портером, за 

Юдановим; за Азоєвим.    

Тема 9. Управління конкурентоспроможністю підприємства 
Сутність, цілі, задачі, принципи та основні етапи управління 



конкурентоспроможністю підприємства. Механізм управління 

конкурентоспроможністю. Партнерська складова механізму управління 

конкурентоспроможністю організації. Соціальна  відповідальність 

підприємства на шляху підвищення його конкуренто –спроможності. 
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