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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Формування у студентів системи спеціальних знань із організації процесу 

управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах викликів і 

загроз новій економіці 

Тривалість 8 семестр, разом 150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., 

самостійна робота 90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота 

 
Система поточного та 

підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; 

дискусія в межах навчального матеріалу; виконання індивідуальних завдань; 

доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; поточна модульна 

робота 

Підсумковий контроль: ПМК (залік) – для бакалаврів із менеджменту 

Базові знання Наявність ґрунтовних знань із основ менеджменту, економічної теорії, 

мікро- та макроекономіки 

Мова викладання Українська 

Анотація У навчальній дисципліні розглядаються загальні риси та особливості 

управління конкурентоспроможністю підприємства із застосуванням 

принципів стратегічного управління в умовах викликів і загроз сьогодення. 

Приділено    увагу    особливостям    здійснення    моніторингу    і    оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, обґрунтуванню та розробці 

конкурентної стратегії,   визначенню   чинників   впливу на   конкурентні 
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 переваги підприємства, а також формуванню організаційно-економічного 

механізму управління його конкурентоспроможністю. Відмінною рисою 

дисципліни є навчання підтримці конкурентоспроможності підприємства в 

умовах реалізації цілей сталого розвитку за рахунок напрацьованих 
світовою практикою менеджменту інструментів. 

 

Перелік компетентностей для бакалаврів з менеджменту, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Знання 

Критичне осмислення основних 

інноваційних теорій, принципів, методів і 

понять у навчанні (Зн 2): 

Демонструвати знання теорій, методів і 

функцій менеджменту, сучасних концепцій 

лідерства (ПР3). 

Уміння 

Розв’язання  складних  непередбачуваних 

задач і проблем у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчання, 

що передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір  методів та 

інструментальних  засобів, застосування 

інноваційних підходів (Ум): 

демонструвати навички   виявлення 

проблем та обґрунтування управлінських 

рішень (ПР4); 

описувати зміст функціональних сфер 

діяльності організацій (ПР5); 

виявляти навички формування, управління 

та розвитку креативного потенціалу 

організації, управління інноваційною 
діяльністю організації (ПР7). 

ЗК 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу 

(З3). 

Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях (З4). 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
(З9). 

Здатність до проведення досліджень на відповідному 
рівні (З10). 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації (З11). 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (З12). 

СК 

Здатність аналізувати результати діяльності 

організації, зіставляти їх з факторами впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища (СК2). 

Здатність визначати перспективи розвитку організації 

(СК3). 

Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту (СК5). 

Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, формувати обґрунтовані рішення (СК12). 

Здатність до творчої (креативність) та інноваційної 

діяльності (СК 16) 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 1. Суть і значення конкуренції Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань і 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

Виконати аналітичне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем 

відповідно до теми 



 

Тема 2. Конкурентоспроможність 
підприємства: специфіка і проблеми 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань і 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

Виконати аналітичне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем 

відповідно до теми 

Тема 3. Конкурентне середовище 
підприємства 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань і 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

Виконати аналітичне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем 

відповідно до теми 

Тема 4. Конкурентні переваги Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань і 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

Виконати аналітичне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем 

відповідно до теми 

МОДУЛЬ 2. НАПРЯМИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 5. Основні методи оцінки 
конкурентоспроможності підприємства 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань і 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

Виконати аналітичне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем 

відповідно до теми 

Тема 6. Діагностика управління 
конкурентоспроможністю підприємства 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань і 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

Виконати аналітичне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем 

відповідно до теми 

МОДУЛЬ 3. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ В СИСТЕМІ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ 

Тема 7. Стратегія як інструмента управління 

конкурентоспроможністю підприємства: 

обгрунтування вибору 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань і 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

Виконати аналітичне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем 

відповідно до теми 

Тема 8. Організаційно-економічне 
забезпечення системи управління 
конкурентоспроможністю підприємства 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань і 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

Виконати аналітичне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем 

відповідно до теми 

Тема 9. Імідж як результат ефективного 
управління конкурентоспроможністю 
підприємства. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань і 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

Виконати аналітичне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем 

відповідно до теми 



Тема 10. Управління 
конкурентоспроможністю підприємства 
в умовах викликів і загроз 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань і 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

Виконати аналітичне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем 

відповідно до теми 
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