
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ВБ1.3 

2. Назва: Управління конкурентоспроможністю 

3. Тип: вибірковий  

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

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Щербакова А.С., к.е.н., 

доцент кафедри менеджменту 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

● ідентифікувати наявні проблеми в організації;  

● аналізувати поточну конкурентну стратегію організації;  

● аналізувати конкурентні переваги організації та вивчати ті, що мають бути досягнуті 

в майбутньому для підвищення рівня конкурентоспроможності;  

● розробляти та обґрунтовувати програми підвищення конкурентоспроможності 

організацій; 

● проводити розрахунки показників конкурентоспроможності організації; 

● оцінювати конкурентоспроможність продуктів, товарів, послуг організації; 

● проводити аналіз діяльності конкурентів; 

● виявляти ключові фактори успіху в галузі і джерела конкурентних переваг. 

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

контрольні заходи, лекції з використанням інформаційних технологій. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Прийняття управлінських рішень».  

12. Зміст курсу: Сутність та роль конкуренції в розвитку ринкової економіки. 

Конкурентоспроможність в умовах ринкової економіки. Конкурентне середовище організації. 

Конкурентні переваги організації. Конкурентоспроможність підприємства. Стратегічний 

підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. Конкурентоспроможність 

товарів і послуг на ринку. Конкурентоспроможність персоналу підприємства. Основні аспекти 

підвищення конкурентоспроможністю підприємства. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Кобиляцький Л. С. Управління конкурентоспроможністю: навч. посіб. –К.: Зовнішня 

торгівля, 2017. –301 с. 

2. Балабанова Л.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / Л.В. 

Балабанова, Г.В. Кривенко, І.В. Балабанова. – К. : ВД «Професіонал», 2019. – 256 с. 

3. Управління конкурентоспроможністю підприємств: підручник / П’ятницька Г.Т., 

П’ятницька Н.О., Шумська С.С., Федорченко Н.В., Гелич А.О., П’ятницький Д.В. За заг. ред. д-

р. екон. наук., проф. Г.Т. П’ятницької. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. — 700 с 

4. Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. / Р. Л. Лупак, Т. Г. 

Васильців. – Львів : Видавництво ЛКА, 2016. – 484 с. 

5. Цибульська Е.І. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб.; Нар. укр. акад. – 

Харків : Вид-во НУА, 2018. – 320с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. - лекції, 20 год. - практичні заняття, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

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

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, 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, виконання практичних завдань 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                                            Л.Ф. Кожушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: ВБ1.3 
2. Title: Management of competitiveness 

3. Type: selective 

4. Higher education level І (Bachelor’s) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3 

6. Semester when the discipline is studied: 6 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Anastasiia Shcherbakova, 

PhD in Economics, associate professor  

9. Results of studies: after studying the discipline, the student will be able to: 

● identify existing problems in the organization; 

● analyze the current competitive strategy of the organization; 

● analyze the competitive advantages of the organization and study those that should be achieved 

in the future to increase the competitiveness’ level; 

● develop and justify programs of increasing the competitiveness of organizations; 

● calculate the competitiveness of the organization; 

● assess the competitiveness of products, goods, services of the organization; 

● analyze the activities of competitors; 

● identify key success factors in the industry and sources of competitive advantage. 

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

measures, lectures using information technologies. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Management", "Marketing", 

“Managerial decision-making".  

12. Course contents: The essence and role of competition in the market economy development. 

Competitiveness in a market economy. Competitive environment of the organization. Competitive 

advantages of the organization. Competitiveness of the enterprise. A strategic approach to enterprise’s 

competitiveness management. Competitiveness of goods and services in the market. Competitiveness of 

enterprise’s personnel. The main aspects of increasing the competitiveness of the enterprise. 

13. Recommended educational editions:  
1. Kobyliatskyi L. S. Management of competitiveness: textbook –K.: Foreign trade, 2017. –301 p. 

2. Balabanova L.V. Management of enterprise’s competitiveness: textbook / L.V. Balabanova, H.V. 

Kryvenko, I.V. Balabanova. – К: VD "Professional", 2019. - 256 p. 

3. Management of enterprises’ competitiveness: textbook / Piatnytska H.T., Piatnytska N.O., 

Shumska S.S., Fedorchenko N.V., Helych A.O., Piatnytskyi D.V. General ed. by Doctor of Economic 

Sciences, Prof. H.T. Piatnytska. – Kyiv: Publishing House “Condor”, 2017. - 700 p. 

4. Lupak R.L. Competitiveness of the enterprise: textbook / R.L. Lupak, T.G. Vasyltsiv. - Lviv: 

Publishing House LKA, 2016. – 484 p. 

5. Tsybulska E.I. Competitiveness of the enterprise: textbook. – Kharkiv: Publishing House NUA, 2018. 

– 320 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 hours of lectures, 20 hours of practical work, 78 hours of independent work. Total – 120 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual tasks, implementation of 

business and role-playing games, case-studies, individual and group research tasks, using the 

multimedia tools. 

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

Current control (100 points): testing, surveys, practical tasks 

16. Language of teaching:  Ukrainian 
 

Head of the department                                                                             L. Kozhushko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


