
 

Дисципліна Конкурентоспроможність підприємства 

Рівень ВО Другий (магістерський 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни 

«Конкурентоспроможність підприємства» значно підвищиться, 

якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких 

дисциплін як: «Економіка підприємства», «Потенціал і розвиток 

підприємства», «Економіка управління підприємством», 

«Методологія бізнес-планування». 
Що буде вивчатися 

 

Конкурентоспроможність як категорія і як властивість 

підприємства, що функціонує в умовах ринку. Конкурентне 

середовище підприємства. Економічна сутність 

конкурентоспроможності підприємств. Взаємозв’язок 

конкурентоспроможності підприємства із конкурентоспроможністю 

продукції. Система та процес управління конкурентоспроможністю 

підприємства. Розробка та забезпечення реалізації програм 

підвищення конкурентоспроможності. Конкурентні стратегії. 

Конкурентоспроможність товару та методи її оцінки. Конкурентні 

переваги підприємства. Менеджмент якості як фундамент 

забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають формування системних знань з теорії та 

практики управління конкурентоспроможністю підприємства; 

нормативно-правову базу регулювання конкуренції в Україні; 

технологію аналізу ринку конкурентні методом конкурентної 

діагностики; 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; використовувати розрахунки, 

пов’язані з оцінюванням рівня конкуренції в галузі. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-

практичних проблем.  

2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з 

питань розвитку соціально-економічних систем та управління 

суб’єктами економічної діяльності. 

3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань 

державною та іноземною мовами усно і письмово. 

4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему 

комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, 

очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, 

законодавчих, ресурсних та інших обмежень. 

5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності. 

6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські 

навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді. 

7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 

обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних 

та наукових і прикладних досліджень. 

8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних 



економічних завдань. 

9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що 

потребують застосування нових підходів, методів та 

інструментарію соціально-економічних досліджень. 

10.Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та 

в управлінні соціальноекономічними системами. 

11.Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень. 

12.Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних 

систем.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК 5. Здатність працювати в команді. 

ЗК 6. Здатність розробляти та управляти проєктами. 

ЗК 7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

спеціальні: 

СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних 

суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень. 

СК 2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки 

іноземною мовою. 

СК 3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання 

комплексних економічних проблем, робити на їх основі 

обґрунтовані висновки. 

СК 4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, 

методи та прийоми дослідження економічних та соціальних 

процесів, адекватні встановленим потребам дослідження. 

СК 5. Здатність визначати ключові тренди соціальноекономічного та 

людського розвитку. 

СК 6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки 

та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи 

для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

СК 7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання. 

СК 8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень. 

СК 9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та 

виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері. 

СК 10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку 

соціально-економічних систем. 

СК 11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, 

здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 



електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні / семінарські / лабораторні / самостійна робота / 

індивідуальне завдання (курсові роботи, проекти) 

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 


