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1. ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

 
 
Робоча програма з навчальної дисципліни ПС 2 
“Конкурентоспроможність підприємств” 
 
 
Розробник: 
 
к.е.н., 
доцент кафедри економіки та маркетингу Н.П. Ткачова 
 
 
 
Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні 
кафедри економіки та маркетингу 
 

Протокол від «____»________________2018 року № _____ 
 
 
 
Завідувач кафедри економіки та маркетингу   проф А.І. Яковлєв 
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3. ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  
кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 
протоколу 

Підпис 
завідувача 
кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін 
загальної підготовки та дисциплін 

професійної підготовки за спеціальністю) 
або завідувача випускової кафедри (для 

дисциплін професійної підготовки зі 
спеціалізації, якщо РПНД розроблена не 

випусковою кафедрою) 
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4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
4.1 Мета дисципліни 
сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички щодо 

управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах 
господарювання. 

4.2 Компетентності 
Після вивчення дисципліни студент набуває: 
 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-02 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 
взаємозв’язків між явищами та процесами. 
 

ЗК-08 Здатність проводити  дослідження та презентувати результати 
 
Спеціальні компетентності (СК) 

СК-03 Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 
науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання 
комплексних економічних завдань. 
 

СК-09 Здатність застосовувати науковий підхід до формування та 
обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності. 

СК-2.2 Здатність економічно обґрунтовувати стратегії управління 
підприємством та підвищувати рівень його конкурентоспроможності. 
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4.3 Результати навчання: 
Після опанування дисципліни студент повинен: 

Студент повинен знати: 
– теорію та практику управління конкурентоспроможністю підприємства; 
– нормативно-правову базу регулювання конкуренції в Україні; 
– технологію аналізу ринку методом конкурентної діагностики; 
– теоретичні та практичні аспекти діагностики конкурентної позиції 
підприємства на ринку;  
– ключові методи і підходи до формування сильних конкурентних переваг 
підприємства;   
– джерела і фактори формування конкурентних переваг;  
– прикладний інструментарій управління потенціалом підприємства, його 
конкурентоспроможністю і вартістю;  
– принципи формування конкурентоспроможності продукції;  
– обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства та його структурних підрозділів;  
– сутність концепції управління конкурентоспроможністю підприємства та 
специфічні особливості управління нею в організаціях різних типів;  
– методи оцінювання соціальної конкурентоспроможності підприємства. 

 
Студент повинен вміти: 

– ідентифікувати всі види конкурентних переваг, якими володіє 
підприємство, визначати ті, що мають бути досягнутими в майбутньому для 
поліпшення його конкурентоспроможності;  

– використовувати чинники конкурентоспроможності для створення 
конкурентних переваг підприємства;  

– виконувати розрахунки, пов’язані з оцінюванням рівня конкуренції в 
галузі;  

– визначати масштаби конкурентного галузевого середовища 
підприємства й оцінювати розстановку сил на ринку; 

– обґрунтовувати організаційно-технічні рішення щодо підвищення 
якості продукції і продуктивності виробництва;  

– економічно обґрунтовувати та конкретизувати функції управління 
конкурентоспроможністю підприємства;  

– застосовувати моделі та методики оцінювання конкуренто-
спроможності підприємства. 

 
Програмні результати навчання (ПРН) 

Шифр Зміст 

ПРН-01 
Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-
практичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх 
на складові 

ПРН-04 
Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати 
інноваційну діяльність. 
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ПРН-2.2 
Застосовувати сучасні методичні підходи для економічного 
обґрунтування стратегії управління підприємством та підвищення 
його конкурентоспроможності. 

 
 

4.4 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
Попередні дисципліни: Наступні дисципліни (магістратура): 

ЗП 8 «Теорія ймовірностей і математична 
статистика» (бакалаврат) 

ПС 5 «Інтерактивний маркетинг» 

ППс 5 «Маркетингове планування» 
(бакалаврат) 

ПП 7 «Маркетинговий менеджмент» 

ПП 4-5 «Маркетинг» (бакалаврат) 
 
 
 
 
 
ПС 3 «Дослідження, аналіз та оцінка 
ефективності бізнесу» 

ПП 10 «Економічна статистика» 
(бакалаврат) 
ПП 12 «Маркетингові дослідження» 
(бакалаврат) 
ППс 8 «Маркетинговий аудит» (бакалаврат) 
ППс 15 «Організація збуту та управління 
маркетингом» (магістратура) 
ПС 1 «Маркетингові дослідження та 
прогнозування кон’юнктури ринку» 
(магістратура) 
ПС2 «Ризики маркетингової діяльності» 
(магістратура) 
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5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
10 150/5 64 86 32 - 32 КП 2 + - 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає – 43 %; 
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6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
№

 з/
п.

 

В
ид

и 
на

вч
ал

ьн
их

 
за

ня
ть

 (Л
, Л

З,
 П

З,
 С

Р)
 

К
іл

ьк
іс

ть
 го

ди
н Номер семестру (якщо дисципліна 

викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного 

заняття. 
Завдання на самостійну роботу. Ре

ко
ме

нд
ов

ан
а 

лі
те

ра
ту

ра
 (б

аз
ов

а,
 

до
по

мі
ж

на
) 

1 2 3 4 5 
Семестр 10 

Змістовий модуль № 1  
Теоретичні та методичні основи конкурентоспроможності підприємства 

 / 2  (модульний контроль - 8 тиждень) 
1 Л, ПЗ 2/2 Тема 1. Сучасні теорії конкуренції  
 СР 8 Опрацювання лекційного матеріалу 

лекції № 1, підготовка до практичного 
заняття. Опрацювання питань, винесених 
на самостійне опрацювання. 

[2, с. 13-32], [6, с. 8-31], [13, с. 
104-109], [21, с. 12-25], [22, с. 
6-21], [50, п. 1.1], [62, с. 12-
89], [63, с. 9-49; 551-554], [64, 
п. 1.1-1.2], [68, с. 27-43], [73, 
с. 6-46], [74, с. 11-36]. 

2. Л, ПЗ 3/3 Тема 2. Державне регулювання 
конкуренції. 

 

 СР 8 Опрацювання лекційного матеріалу 
лекції № 2, підготовка до практичного 
заняття. Опрацювання питань, винесених 
на самостійне опрацювання. 

[2, с. 32-41], [6, с. 32-
41], [12, с. 6-120], [24, с. 
44-128], [39, с. 250-269], 
[46, с. 415-416], [58, с. 
253-265], [67, с. 228-
232], [68, с. 49-56]. 

3 Л, ПЗ 3/3 ТЕМА 3. Діагностика конкурентного 
середовища підприємства 

 

 СР 8 Опрацювання лекційного матеріалу 
лекції № 3, підготовка до практичного 
заняття. Опрацювання питань, винесених 
на самостійне опрацювання. 

[6, с. 48-71], [21, с. 121-
174], [25, с. 54-170], [33, 
с. 69-87], [38, с. 71-109], 
[63, с. 192-266], [64, 
тема 2], [68, с. 173-178]. 

4 Л, ПЗ 3/3 ТЕМА 4 Визначення потенціалу 
конкурентоспроможності підприємства 
та його складових 

 

 СР 8 Опрацювання лекційного матеріалу 
лекції № 4, підготовка до практичного 
заняття. Опрацювання питань, винесених 
на самостійне опрацювання. 

[15, с. 22-24], [21, с. 26-
73], [25, с. 171-209], [39, 
с. 159- 172], [61, с. 250-
268], [64, тема 1], [73, с. 
19-93; 112-130]. 

5 Л, ПЗ 2/2 ТЕМА 5. Формування конкурентних 
переваг підприємства 

 

 СР 6 Опрацювання лекційного матеріалу 
лекції № 5, підготовка до практичного 
заняття. Опрацювання питань, винесених 
на самостійне опрацювання  

[2, с. 48-113], [21, с. 34-73; 92-
96], [22, с. 6-21], [33, с. 190- 
236], [57, с. 67-326], [62, с. 
122-148], [63, с. 49-74], [64, 
тема 3], [67, с. 222- 261], [68, 
с. 189-233], [73, с. 112-130]. 
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6. Л, ПЗ 3/3 ТЕМА 6. Методи забезпечення 
конкурентних переваг підприємства 

 

 СР 6 Опрацювання лекційного матеріалу лекції 
№ 6, підготовка до практичного заняття. 
Опрацювання питань, винесених на 
самостійне опрацювання  

[21, с. 74-106], [64, тема 
4], [67, с. 254-256], [68, 
с. 236-412], [71, с. 27-
112], [75, с. 221-225]. 

Змістовий модуль № 2  
Прикладні аспекти оцінки конкурентоспроможності підприємства та управління нею 
7. Л, ПЗ 3/3 ТЕМА 7. Технологія забезпечення 

конкурентних переваг підприємства 
 

 СР 6 Опрацювання лекційного матеріалу лекції 
№ 7, підготовка до практичного заняття. 
Опрацювання питань, винесених на 
самостійне опрацювання 

[21, с. 106-120], [33, с. 
190-271], [62, с. 158-
241], [63, с. 176- 191], 
[67, с. 254-256], [68, с. 
413-499], [75, с. 221-
225]. 

8. Л, ПЗ 2/2 ТЕМА 8. Особливості управління 
конкурентоспроможністю продукції 

 

 СР 8 Опрацювання лекційного матеріалу лекції 
№ 8, підготовка до практичного заняття. 
Опрацювання питань, винесених на 
самостійне опрацювання 

[21, с. 183-203; 214-
231], [22, с. 32-47], [41, 
с. 22-59], [46, с. 10-395], 
[62, с. 92-95], [64, тема 
5], [67, с. 261-267]. 

9. Л, ПЗ 3/3 ТЕМА 9. Управління 
конкурентоспроможністю підприємства 

 

 СР 8 Опрацювання лекційного матеріалу лекції 
№ 9, підготовка до практичного заняття. 
Опрацювання питань, винесених на 
самостійне опрацювання 

[14, с. 88-95], [21, с. 203-211], 
[22, с. 47-77], [39, с. 173-440], 
[50, розд. 2, п. 1.2], [62, с. 96-
98], [63, с. 152-176], [64, тема 
6], [67, с. 267-303], [68, с. 97-
152] [70, с. 369-459], [73, с. 
47-93]. 

10. Л, ПЗ 2/2 ТЕМА 10. Соціальна відповідальність і 
конкурентоспроможність підприємства 

 

 СР 8 Опрацювання лекційного матеріалу лекції 
№ 10, підготовка до практичного заняття. 
Опрацювання питань, винесених на 
самостійне опрацювання 

[30, розділи 5, 6], [39, с. 
270-289], [57, с. 355-
416], [76, с. 6- 151], [77, 
с. 53-74]. 

11. Л, ПЗ 3/3 ТЕМА 11. Розроблення і реалізація 
програм підвищення конкурентоспроможності 

 

 СР 6 Опрацювання лекційного матеріалу лекції 
№ 11, підготовка до практичного заняття. 
Опрацювання питань, винесених на 
самостійне опрацювання 

[2, с. 114-250], [22, с. 
78-141], [52, с. 22-39], 
[64, тема 7], [73, с. 94-
147]. 

12. Л, ПЗ 3/3 ТЕМА 12. Оцінювання ефективності 
сучасних моделей управління 
конкурентоспроможністю підприємства 

 

 СР 6 Опрацювання лекційного матеріалу лекції 
№ 12, підготовка до практичного заняття. 
Опрацювання питань, винесених на 
самостійне опрацювання 

[21, с. 239-315], [38, с. 
169-194], [39, с. 141-
158], [52, с. 10- 16; 40-
88], [63, с. 176-191], [64, 
тема 8]. 
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7. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 16 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  16 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях 16 

4 Виконання індивідуального завдання: КП 24 
5 Інші види самостійної роботи 14 
 Разом 86 

 
 

Важливою умовою покращання якості підготовки студентів є раціональна 
організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення дисципліни 
«Конкурентоспроможність підприємств» включає самостійне опрацювання 
студентами певного кола питань. Самостійна робота студентів із літературними 
джерелами пробуджує у них інтерес до предмета, розвиває здатність 
самостійно аналізувати прочитане, сприяє ґрунтовному засвоєнню матеріалу 
дисципліни. 

Самостійна робота студентів включає: 
 Конспектування та вивчення передбаченої літератури; 
 Опрацювання лекційного матеріалу; 
 Опанувати сучасні теорії конкуренції, її форми та методи реалізації; 

з’ясувати переваги і недоліки конкуренції; 
 Засвоїти основні положення державних законодавчих актів України щодо 

регулювання конкуренції, а також відповідальності за їх порушення.; 
 Отримати знання та навички діагностики і аналізу конкурентного 

середовища підприємства.; 
 Опанувати категорійним апаратом теми, отримати знання і навички 

оцінювання потенціалу конкурентоспроможності підприємства різними 
методами залежно від поставлених цілей; 

 Засвоїти поняття конкурентних переваг підприємства, їх чинники та 
джерела; опанувати особливості формування конкурентних переваг 
підприємства. 

 Опанувати основні методи у забезпеченні конкурентних переваг 
підприємства. 

 Засвоїти технологію забезпечення конкурентних переваг підприємства 
 Набути знання і навички в управлінні конкурентоспроможністю продукції 

підприємства. 
 Набути теретичні знання і практичні навички щодо підходів методів і 

прийомів в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. 
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 З’ясувати роль соціальної відповідальності підприємства у забезпеченні 

конкурентоспроможності. 
 Отримати знання і навички у розробленні та реалізації програм підвищення 

конкурентоспроможності підприємства.  
 Засвоїти основні моделі управління конкурентоспроможністю підприємства 

та володіти інструментарієм в оцінюванні їх ефективності. 
 Підготовку до іспиту. 

Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 
теоретичного матеріалу дисципліни «Конкурентоспроможність підприємств»», 
а й науково-дослідна робота з вивчення маркетингових аспектів діяльності 
підприємств. 

 
8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, 

що створює умови для реалізації творчих можливостей студента, враховує його 
уподобання, нахили. 

Індивідуальне завдання передбачає у десятому семестрі навчання – 
написання реферату. 

 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
 10 семестр  
1 КП 15 

 
Орієнтовна тематика КП: 

1. Конкуренція і конкурентоспроможність як рушійна сила розвитку 
суспільства.  

2. Наукові принципи управління конкурентоспроможністю.  
3. Методичні основи оцінки конкурентоспроможності різних об’єктів.  
4. Зміст системи забезпечення конкурентоспроможності. 
 5. Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності української 

економіки.  
6. Методи визначення рівня монополізму на ринках промислової продукції.  
7. Проблеми стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств.  
8. Формування конкурентних переваг підприємства на основі його 

ексклюзивних цінностей.  
9. Розвиток малого підприємництва в Україні.  
10. Теоретичні проблеми неконкурентної приватизації;  
11. Монополізованість промисловості України і тенденції формування 

ринкових суб'єктів господарювання.  
12. Підвищення конкурентоспроможності виробництва в країнах з 

перехідною економікою.  
13. Шляхи підвищення ефективності та конкурентоспроможності глобальних 

компаній. 13. Міжнародна конкуренція і конкурентоспроможність.  
14. Сутність конкуренції та її роль у ринковій економіці.  
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15. Міжнародна конкуренція.  
16. Підприємство і конкурентоспроможність галузі та національної 

економіки.  
17. Конкурентне середовище підприємства (організації).  
18. Оцінка рівня та інтенсивності конкуренції на ринках.  
19. Конкурентоспроможність товару (послуги) і підприємства.  
20. Визначення споживчої цінності товару (послуги).  
21. Показники і чинники конкурентоспроможності підприємства 

(організації).  
22. Основні напрямки і програми підвищення конкурентоспроможності 

підприємства.  
23. Стратегії конкурентоспроможності підприємства.  
24. Типізація стратегій конкурентоспроможності підприємства.  
25. Конкурентні стратегії в сфері масового виробництва.  
26. Конкурентні переваги вузької спеціалізації підприємства.  
27. Кооперативні стратегії диверсифікації діяльності підприємства.  
28. Конкурентні стратегії у сфері малого бізнесу.  
29. Конкурентні інноваційні стратегії підприємства.  
30. Методики розробки та оцінки ефективності стратегій 

конкурентоспроможності підприємства.  
31. Конкурентоспроможність українських підприємств (організацій) на 

міжнародних ринках.  
32. Модифікація форм і методів конкуренції у трансформаційний період.  
33. Стратегії українських підприємств на міжнародних ринках.  
34. Формування внутрішніх і зовнішніх умов міжнародної конкуренто- 

спроможності українських підприємств (організацій).  
35. Міжнародні перспективи реалізації національних конкурентних переваг.  
36. Конкурентоспроможність підприємства в умовах глобалізації.  
37. Джерела та чинники досягнення глобальної конкурентоспроможності.  
38. Конкуренція в глобальних галузях.  
39. Конкурентний статус підприємства.  
40. Соціальна відповідальність бізнесу і конкурентоспроможність 

підприємства. 
 

 
 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Методами навчання дисципліни «Конкурентоспроможність підприємств» 
є способи спільної діяльності й спілкування викладача і студентів, що 
забезпечують вироблення позитивної мотивації навчання, оволодіння системою 
професійних знань, умінь і навичок, формування наукового світогляду, 
розвиток пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців за 
спеціальністю 075 «Маркетинг». 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так 
і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, 
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бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні 
(рішення задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни «Оцінка 
ефективності рекламної діяльності» використовуються: пояснювально-наочний 
проблемний виклад; частково-пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 
- методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної 
роботи студентів; 

- методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в 
собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, 
створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод 
заохочення; 

- методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 
усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і 
систематичного контролю. 
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10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Методами контролю з дисципліни «Конкурентоспроможність 

підприємств» є поточний, модульний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 

має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної  
роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на практичних заняттях; 
2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях); 
3) тестування тощо. 
Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення 

кожного змістовного модуля. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на освітньо-кваліфікаційному рівні магістра. Підсумковий контроль з 
дисципліни «Конкурентоспроможність підприємств» включає семестровий 
контроль у формі екзамену  у  десятому семестрі. 

 
 

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Поточне тестування та самостійна робота  

Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2  Реферат Відвідування 
занять Сума 

Т1 – Т6 Т7 – Т 12 

25 25 20 30 100 
 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Оцінювання проводиться за шкалою ЄКТС, національною та за шкалою 
НТУ ХПІ (100 балів). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 
бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому 
порядку: 
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Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 

12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 
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