
 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  
2. Назва: Управління конкурентоспроможністю підприємства. 

3. Тип: вибірковий.  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський).  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3.  

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Швець Ф.Д., к.т.н., доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• здійснювати аналіз положення підприємства у конкурентному середовищі; проводити 

діагностику та ревізію поточної конкурентної стратегії;  

• здійснювати аналіз конкурентних переваг, якими володіє підприємство, та визначати ті, що 

мають бути досягнутими в майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності; 

• виконувати розрахунки, що пов’язані з оцінкою ступеня інтенсивності конкуренції; 

здійснювати розрахунки щодо обґрунтування організаційно-технічних рішень, що спрямовані на 

підвищення якості продукції і продуктивності виробництва; 

• виконувати розрахунки та здійснювати аналіз одиничних, групових та інтегральних 

показників конкурентоспроможності продукції та конкурентоспроможності підприємства; 

• визначати та конкретизувати функції управління конкурентоспроможністю підприємства. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вища математика, Системи 

технологій та управління процесами, Мікроекономіка, Макроекономіка, Основи наукових 

досліджень, Економіка праці, Менеджмент.  

12. Зміст курсу: Тема 1. Сучасні теорії конкуренції. Тема 2. Державне регулювання конкуренції. 

Тема 3. Діагностика конкурентного середовища підприємства. Тема 4. Визначення потенціалу 

конкурентоспроможності підприємства та його складових. Тема 5. Формування конкурентних 

переваг підприємства. Тема 6. Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства. Тема 7. 

Особливості управління конкурентоспроможністю продукції. Тема 8. Управління 

конкурентоспроможністю підприємства. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Клименко С. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. /            

С. М. Клименко, Д. О. Барабась, Т. В. Омельяненко та ін. – К. : КНЕУ, 2006. – 527 с. 

2. Юхименко В. Еволюція концепцій конкуренції: від класичного капіталізму до іноваційно-

інформаційної економіки / В. Юхименко // Вісник КНЕТУ. – 2010. – № 2. – с. 17-26. 

3. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. / І. З. Должанський,          

Т. О. Загорна. – К. : ЦНЛ, 2006. – 384 с. 

4. Портер М. Е. Конкуренция : учеб. пособ. / М. Е. Портер; [пер. с англ]. – М. : Издательский дом 

«Вильямс», 2005. – 608 с. 

5. Амосов О. Ю. Оцінка потенціалу конкурентоспроможності як основного аспекту розвитку 

підприємства / О. Ю. Амосов // Проблеми економіки. – 2011. – № 3. – с. 79-83. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
 
Завідувач кафедри                                                                   Л.Ф. Кожушко, д.т.н., професор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:  
2. Title: Managing the competitiveness of the enterprise. 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 

6. Semester when the discipline is studied: 5. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shvets F. D., candidate of 

technical sciences, associate professor. 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• analyze the position of the enterprise in a competitive environment; conduct diagnostics and revision 

of the current competitive strategy; 

• analyze the competitive advantages that an enterprise owns and determine what needs to be achieved 

in the future in order to improve its competitiveness; 

• carry out calculations related to the assessment of the degree of intensity of competition; to make 

calculations on the substantiation of organizational and technical decisions aimed at improving the quality 

of production and production productivity; 

• perform calculations and analyze individual, group and integral indicators of product competitiveness 

and competitiveness of the enterprise; 

• define and specify the functions of managing the competitiveness of the enterprise. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Higher Mathematics, Systems of 

Technology and Process Management, Microeconomics, Macroeconomics, Fundamentals of Scientific 

Research, Economics of Labor, Management. 

12. Course contents: Theme 1. Modern competition theory. Theme 2. State regulation of competition. 

Theme 3. Diagnostics of the competitive environment of the enterprise. Theme 4. Determining the 

competitiveness potential of an enterprise and its components. Theme 5. Formation of competitive 

advantages of the enterprise. Theme 6. Methods of ensuring the competitive advantages of the enterprise. 

Theme 7. Features of product competitiveness management. Theme 8. Managing the competitiveness of the 

enterprise. 

13. Recommended educational editions:  
1. Klymenko S. M. Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva : navch. posib. / S. M. 

Klymenko, D. O. Barabasʹ, T. V. Omelʹyanenko ta in. – K. : KNEU, 2006. – 527 s. 

2. Yukhymenko V. Evolyutsiya kontseptsiy konkurentsiyi: vid klasychnoho kapitalizmu do inovatsiyno-

informatsiynoyi ekonomiky / V. Yukhymenko // Visnyk KNETU. – 2010. – № 2. – s. 17-26. 

3. Dolzhansʹkyy I. Z. Konkurentospromozhnistʹ pidpryyemstva : navch. posib. / I. Z. Dolzhansʹkyy, T. O. 

Zahorna. – K. : TSNL, 2006. – 384 s. 

4. Porter M. E. Konkurentsyya : ucheb. posob. / M. E. Porter; [per. s anhl]. – M. : Yzdatelʹskyy dom 

«Vylʹyams», 2005. – 608 s. 

5. Amosov O. YU. Otsinka potentsialu konkurentospromozhnosti yak osnovnoho aspektu rozvytku 

pidpryyemstva / O. YU. Amosov // Problemy ekonomiky. – 2011. – № 3. – s. 79-83. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 14, independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, individual tasks of 

scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, questioning.  

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

 

Head of the department                                                          L.F. Kozhushko, Ph.D., Professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


