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1. Загальні положення 
 

Метою вивчення дисципліни «Управління 

конкурентоспроможністю» є ознайомлення здобувачів вищої 

освіти з сутністю та основними поняттями в галузі 

конкурентоспроможності товарів та послуг, критеріями та 

факторами конкурентоспроможності, методами їх виявлення, 

формування та аналізу, а також вивчення методів оцінки 

конкурентоспроможності товарів та послуг, інструментів 

створення системи управління конкурентоспроможністю товарів 

та послуг та способів її вдосконалення  

Дисципліна "Управління конкурентоспроможністю" сприяє 

формуванню цілісного системного підходу до основ управління 

якістю товарів та послуг, збагачує студентів знанням сучасних 

технологій ефективного та результативного формування та 

підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг як 

визначальної їх характеристики в умовах становлення ринкових 

відносин. 

В результаті вивчення дисципліни формуються такі 

компетентності: 

ІК Здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, 

що передбачає застосування теорій та методів менеджменту, які 

характеризується комплексністю і невизначеністю умов 

3К 1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу 

та встановлення взаємозв’язків між соціально-економічними 

явищами та процесами.  

3К 6 - Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ФК2 - Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 

 

та програмні результати навчання: 

РН 2. Демонструвати навички виявлення проблеми та 

обґрунтування управлінських рішень, уміння використовувати у 

практичній діяльності методи аналізу для вирішення конкретних 

завдань 
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РН 4. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обґрунтування 

управлінських рішень 

РН 13.Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

РН 17. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 

самокритичним 

Внаслідок освоєння дисципліни студент повинен: 

знати: 

˗ основні теорії конкуренції, конкурентоспроможності, 

конкурентних переваг, базові стратегії конкуренції; 

- методологію аналізу конкурентоспроможності продукції та 

підприємства; 

- фактори конкурентоспроможності продукції та компанії; 

- джерела конкурентної переваги компанії; 

- основні методики оцінки конкурентоспроможності продукції; 

- технологічні, організаційно-управлінські, економічні методи 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства; 

- системи управління якістю та конкурентоспроможністю. 

 

уміти: 

˗ застосовувати методики оцінки конкурентоспроможності 

продукції; 

˗ застосовувати методики оцінки конкурентоспроможності 

підприємств на українському та міжнародному ринках, 

˗ виявляти ключові фактори успіху в галузі та джерела 

конкурентних переваг; 

˗ обґрунтувати конкурентну стратегію підприємства на 

конкретних галузевих ринках чи сегментах. 

˗ приймати управлінські рішення щодо підвищення 

конкурентоспроможності підприємств; 

˗ розробляти систему управління конкурентоспроможністю 

підприємства. 

 

володіти: 

˗ методикою діагностики конкурентного середовища 

підприємства; 

˗ методикою аналізу діяльності конкурентів; 
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˗ методикою побудови конкурентної картки ринку; 

˗ методиками конкурентного аналізу підприємств у галузях. 

 

демонструвати здатність та готовність: 

˗ до економічного способу мислення; 

˗ оцінювати економічні та соціальні умови здійснення 

підприємницької діяльності; 

˗ володіти методами та програмними засобами обробки ділової 

інформації, взаємодіяти зі службами інформаційних 

технологій та ефективно використовувати 

˗ використовувати знання сучасної системи управління якістю 

та забезпечення конкурентоспроможності. 

 

Під час вивчення дисципліни використовуються такі освітні 

технології, включаючи інтерактивні форми навчання як 

проведення ділових та рольових ігор, розбір конкретних 

ситуацій, психологічні та інші тренінги у поєднанні з 

позааудиторною роботою з метою формування та розвитку 

професійних навичок здобувачів вищої освіти.  

 

2. Тематичний зміст дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи 

конкурентоспроможності 

 

Тема 1. Сутність та роль конкуренції в розвитку ринкової 

економіки 
Сутність поняття «конкуренція», основні види конкуренції. 

Елементи механізму конкурентної боротьби. Еволюція теорій 

конкуренції. Сутність, особливості та механізм конкурентної 

боротьби. Конкуренція та організація. 

 

Тема 2. Конкурентоспроможність в умовах ринкової 

економіки 
Теоретичні підходи до визначення сутності 

конкурентоспроможності об'єкту. Види конкуренто-

спроможності. Рівні аналізу конкурентоспроможності. Фактори 

формування конкурентоспроможності. Наукові підходи до 

управління конкурентоспроможністю. 
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Тема 3. Конкурентне середовище організації 
Сутність та основні складові конкурентного середовища. 

Конкурентна сила ринку. Моделі М. Портера. Державне 

регулювання конкуренції. Конкурентний статус організації: 

поняття, оцінка рівня. Діагностика діяльності конкурентів. 

Аналіз профіля конкурента. Конкурентна розвідка. Рушійні сили 

ринку та інтенсивність конкуренції. 

 

Тема 4. Конкурентні переваги організації 
Ключові чинники успіху організації. Поняття конкурентної 

переваги. Теорії конкурентних переваг. Переваги низького і 

високого порядку. Детермінанти конкурентної переваги. 

Сутність і класифікація цінностей. Життєвий цикл конкурентної 

переваги. Види конкурентних переваг. Основні джерела 

формування конкурентних переваг. Особливості та методи 

управління конкурентними перевагами. Технологія забезпечення 

конкурентних переваг. 

 

Змістовий модуль 2. Методологічні засади управління 

конкурентоспроможністю на мікрорівні 

 

Тема 5. Конкурентоспроможність підприємства 
Підходи до економічного змісту конкурентоспроможності 

підприємства. Принципи оцінки рівня конкурентоспроможності 

підприємства. Критерії та показники конкурентоспроможності 

підприємства. Основні методи оцінки конкурентоспроможності 

підприємства. Основні етапи управління конкуренто-

спроможністю підприємства. Проблеми управління 

конкурентоспроможністю в сучасних умовах. 

 

Тема 6. Стратегічний підхід до управління 

конкурентоспроможністю підприємства 
Сутність та особливості поняття «конкурентні стратегії» 

підприємства. Класифікація стратегій ринкової конкуренції. 

Рівні конкурентних стратегій підприємства. Загальні та базові 

стратегії конкуренції. Стратегії конкурентної поведінки 

підприємства. Адаптація стратегій конкуренції до особливостей 

зміни на ринку. 
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Тема 7. Конкурентоспроможність товарів і послуг на 

ринку 
Сутність поняття „конкурентоспроможність товару 

(послуги)”. Критерії та чинники конкурентоспроможності 

товарів і послуг. Методи оцінювання конкурентоспроможності 

товарів і послуг. Підходи до управління 

конкурентоспроможністю товарів і послуг. Підвищення 

конкурентоспроможності продукції та послуг на ринку. 

 

Тема 8. Конкурентоспроможність персоналу підприємства 
Сутність поняття «конкурентоспроможність персоналу». 

Фактори формування конкурентоспроможності персоналу 

підприємства. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності 

персоналу підприємства. Проблеми конкурентоспроможності 

персоналу. Особливості управління конкурентоспроможністю 

персоналу. 

 

Тема 9. Основні аспекти підвищення 

конкурентоспроможністю підприємства 

Моніторинг поточного стану конкурентоспроможності 

підприємства. Система  заходів підтримки та розвитку 

конкурентних переваг підприємства Особливості та етапи 

розробки програм підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. Управління програмою підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Фактори успіху програм 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

 

3. Тематика практичних занять 
 

Практичне заняття № 1 

Сутність та роль конкуренції в розвитку ринкової 

економіки 

 

Метою практичного заняття є набуття розуміння сутності 

поняття конкуренція, підходами для трактування поняття 

конкуренція, формуванням ринкових ніш підприємств 

 

Питання для обговорення: 

1. Конкуренція та її види 
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2. Пояснити, що являють собою фундаментальні та 

реалізовані ніші підприємства, як вони формуються 

3. Співвідношення між фундаментальною та реалізованою 

нішами 

4. Специфіка поведінкового, структурного та 

функціонального підходів до конкуренції 

 

Задання 

1. Визначити сильні та слабкі сторони, можливості та загрози 

НУВГП 

2. Сформулювати конкурентні переваги НУВГП. 

Проранжувати їх за вагомістю 

3. Оцінити здатність НУВГП конкурувати у сфері надання 

освітніх послуг в Західному регіоні та в Україні в цілому. 

 

Практичне заняття № 2 

Конкурентоспроможність в умовах ринкової економіки 

 

Метою практичного заняття є набуття розуміння 

особливостей та видів конкурентоспроможності, факторів 

формування конкурентоспроможності та наукові підходи до 

управління конкурентоспроможністю 

 

Питання для обговорення: 

1. Конкуренція та конкурентоспроможність.  

2. Конкурентоспроможність: пов'язані категорії, рівні 

аналізу, показники.  

3. Конкурентоспроможність на різних рівнях: мікро-, мезо-, 

макро- конкурентоспроможність.  

4. Конкурентоспроможність як об'єкт управління.  

5. Конкурентоспроможність у економічній політиці 

розвинених країн.  

6. Загальна конкурентоспроможність продукції українських 

виробників у порівнянні зі світовою товарною 

конкурентоспроможністю. 

 

Завдання 
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Відповідно до умов кейс-завдання (роздатковий матеріал) 

оцінити рівень та інтенсивність конкуренції в галузі. Зробити 

відповідні висновки 

 

Практичне заняття № 3 

Конкурентне середовище організації 

 

Метою практичного заняття є набуття умінь оцінювання 

конкурентних сил  ринку; сприяння розуміння особливостей 

державного регулювання конкуренції; навичок проведення 

діагностики діяльності конкурентів та аналізу профіля 

конкурентів 

 

Питання для обговорення: 

1. Ієрархічний зв'язок ключових понять у системі 

конкурентних відносин 

2. Дайте характеристику факторів конкурентного 

середовища (на прикладі конкретного ринку товару): 

- державна політика у сфері регулювання конкуренції; 

- можливість появи нових конкурентів; 

- вплив споживачів продукції на інтенсивність 

конкуренції; 

- вплив постачальників на інтенсивність конкуренції; 

- оцініть загрози з боку товарів-замінників 

3. Діагностика факторів конкурентного середовища 

4. Позиціонування підприємства у конкурентному середовищі 

5. Сталість та розвиток підприємства як фактори ефективності 

в конкурентному середовищі 

 

Практичне заняття № 4 

Конкурентні переваги організації 

 

Метою практичного заняття є набуття навичок визначення 

конкурентних переваг організацій різних форм власності; 

навичок визначення основних джерел формування конкурентних 

переваг, а також методи управління ними 

 

Питання для обговорення: 

1. Фактори впливу на конкурентні переваги 
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2. Основні джерела формування конкурентних переваг 

3. Технологія забезпечення конкурентних переваг 

4. Наведіть класифікацію факторів конкурентної переваги 

5. Охарактеризуйте зовнішні і внутрішні фактори впливу на 

конкурентостійкість підприємства з позиції підприємства 

 

Завдання 

Використовуючи дані підприємств баз-практики: 

1. Провести діагностику діяльності конкурентів за допомогою 

методу бенчмаркінгу та визначити основні конкурентні переваги 

підприємства бази-практики. 

2. За допомогою методу бальної оцінки проаналізувати 

конкурентне середовище організації та побудувати профіль 

конкурентів. 

3. За допомогою матриці Хеммела-Прахалада оцінити ключові 

фактори успіху підприємства бази-практики та запропонувати 

шляхи перетворення їх у конкурентні переваги організації 

 

Практичне заняття № 5 

Конкурентоспроможність підприємства 

 

Метою практичного заняття є набуття умінь оцінювання рівня 

конкурентоспроможності підприємства; визначення основних 

проблем управління конкурентоспроможністю в сучасних 

умовах 
 

Питання для обговорення: 

1. Охарактеризуйте існуючі підходи до оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства 

2. Поясніть процеси управління 

конкурентоспроможністю організації 

3. Охарактеризуйте основні методи конкурентної 

розвідки 

4. Методи ведення конкурентної боротьби 

5. Формальна та реальна конкурентоспроможність 

суб'єктів підприємницького бізнесу 

 

Завдання 

Побудувати конкурентну карту ринку для виробників в 
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сегменті шоколаду та шоколадних виробів в Україні у 2017-2021 

рр. за даними в таблиці (роздатковий матеріал). Зробити 

відповідні висновки. 

 

Практичне заняття № 6 

Стратегічний підхід до управління 

конкурентоспроможністю підприємства 

 

Метою практичного заняття є набуття умінь визначати 

конкурентні стратегії підприємства; визначення рівнів 

конкурентних стратегій підприємства; набуття навичок адаптації 

конкурентних стратегій підприємств до особливостей зміни на 

ринку 

 

Питання для обговорення: 

1. Охарактеризуйте загальну стратегію найменших 

сукупних витрат та її особливості 

2. Вибір конкурентної стратегії, що відповідає стану 

конкурентного середовища 

3. Охарактеризуйте відомі Вам моделі розвитку 

стратегічного потенціалу підприємства 

4. Конкурентна боротьба інтегрованих структур бізнесу. 

 

Завдання 1. 
Для розрахунку критерію ефективності фінансової стратегії 

підприємства за допомогою «золотого правила економіки» було 

обрано 5 поліграфічних підприємств з різних областей України, з 

різними обсягами випуску і реалізації продукції, але зі схожим 

асортиментом (роздатковий матеріал). Розрахуйте темпи 

зростання прибутку, виручки від реалізації продукції та активів 

підприємства ланцюговим методом, а також середньорічний 

темп росту по зазначеним показникам. Визначте, чи вони 

задовільняють умови критерію ефективності. Зробіть відповідні 

висновки щодо покращення показників. 

 

Завдання 2. 
Використовуючи фінансову звітність підприємств-баз 

практики проведіть аналіз складових для оцінки 

конкурентоспроможності за методом ефективної конкуренції за 
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2019-2021 рр. (показники ефективності вирообничої діяльності, 

фінансовий стан підприємства, показники ефективності збуту та 

просування товарів/послуг, якість товару) 

 

Практичне заняття №7 

Конкурентоспроможність товарів і послуг на ринку 

 

Метою практичного заняття є набуття навичок оцінювання 

конкурентоспроможності товарів і послуг 

 

Питання для обговорення: 

1. Рівень якості товару як критерій 

конкурентоспроможності товарів/послуг. 

2. Споживча новизна товару як критерій конкуренто-

спроможності  

3. Імідж товару/послуги як критерій конкуренто-

спроможності  

4. Інформативність товару як критерій конкуренто-

спроможності  

5. Етапи оцінки конкурентоспроможності товарів  

6. Конкурентоспроможність товарів (послуг) як міра 

якості життя та прибутку організації  

7. Класифікація методів конкурентоспроможності 

товарів 

8. Характеристика сервісних критеріїв конкуренто-

спроможності товарів 

 

Завдання 

Визначити рівень конкурентоспроможності товарів згідно із 

конкретною ситуацією (роздатковий матеріал). Зробити 

відповідні висновки 

 

Практичне заняття №8 

Основні аспекти підвищення конкурентоспроможністю 

підприємства 

 

Метою практичного заняття є набуття навичок розробки та 

впровадження заходів підвищення конкурентоспроможності 

підприємства 
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Питання для обговорення: 

1. Прогнозування у системі оцінки 

конкурентоспроможності бізнес-структури 

2. Основні шляхи підвищення рівня 

конкурентоспроможності бізнес-структури 

3. Формування та розробка стратегії підвищення 

конкурентоспроможності підприємства 

4. Підвищення конкурентоспроможності на основі 

виявлення ключових факторів успіху та управління 

цими факторами 

5. Значення матеріальних та нематеріальних ресурсів 

підприємства у забезпеченні його 

конкурентоспроможності. 

6. Роль персоналу у забезпеченні 

конкурентоспроможності підприємства. 

 

Завдання 

Виконати кейс «Нові інструменти підвищення 

конкурентоспроможності рітейлерів» (роздатковий матеріал). 

Згідно із завданням сформуйте набір конкурентних переваг та 

недоліків компанії Watsons; оцініть нинішню конкурентну 

стратегію компанії Watsons; поясніть чому стала можлива 

стратегія персоналізації роботи з клієнтами; згадайте і наведіть 

ваші особисті приклади вдалої персоналізації або  відсутності 

персоналізації пропозицій з боку продавців вам як споживачам; 

поясніть як Ви вважаєте, яка з дрогері-компаній буде лідером в 

Україні найближчим часом? Обґрунтувати власну точку зору. 

Запропонуйте програму підвищення конкурентоспроможності 

компанії Watsons. 

 

 

4. Тематика самостійної роботи 
 

Під час вивчення дисципліни особливої уваги потребує 

самостійна робота здобувачів вищої освіти.  
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Питання для самостійного вивчення дисципліни: 

 

1. Конкуренція: поняття та види. Загальна характеристика 

критеріїв конкурентоспроможності. 

2. Класифікація макроекономічних факторів. 

Мікроекономічні фактори. Теоретичні моделі 

конкуренції. 

3. Розвиток конкуренції на українському ринку.  

4. Об'єктивні причини посилення конкуренції: 

макроекономічні, мікроекономічні. 

5. Державне регулювання конкурентних відносин: 

законодавство, державні органи та їх структура. 

6. Проблеми розвитку конкуренції на галузевих ринках: 

економічні, адміністративні, організаційні, структурні, 

природні та екологічні фактори, фактори неправового 

характеру. 

7. Сутність наукових підходів до управління 

конкурентоспроможністю. 

8. Теоретичні розробки, що передували концепціям 

конкурентоспроможності. 

9. рівні конкурентоспроможності галузі, регіону, міста. 

10. Конкурентоспроможність організації: поняття, зовнішні 

та внутрішні фактори.  

11. Методи та оцінка конкурентної позиції організації на 

галузевому ринку.  

12. Конкурентоспроможність організації: оперативний, 

тактичний, стратегічний рівні. 

13. Конкурентоспроможність товару: поняття, фактори, 

способи оцінки, показники. 

14. Конкурентоспроможність персоналу. 

15. Конкурентна перевага: поняття, стадії формування, 

форми вияву.  

16. Типологія класифікацій конкурентних переваг об'єктів. 

17. Технологічний підхід формування конкурентних переваг.  

18. Технології пошуку конкурентних переваг. 

19. Методи оцінки конкурентоспроможності об'єктів: 

сутність, актуальність, принципи оцінки. 

20. Класифікація конкурентних стратегій. 

21. Комплексне використання конкурентних переваг.  
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22. Рекламна підтримка стратегії конкуренції. 

23. Конкурентне середовище регіону. Ефективне ринкове 

конкурентне середовище: поняття структури.  

24. Чинники, що впливають формування конкурентного 

середовища регіону. 

25. Основні напрями антимонопольної політики: визначення, 

законодавство, функції, державні органи, напрями. 

26. Поняття, види технічного регулювання як 

конкурентоспроможності.  

27. Характеристика технічного регулювання: законодавство, 

стандартизація. 

28. Методи розробки нормативів конкурентоспроможності 

об'єктів: сутність та принципи нормування.  

29. Формування нормативів конкурентоспроможності 

об'єктів: якість, ціни, ринок, розвиток. 

30. Підвищення ефективності роботи апарату управління - 

найважливіший фактор сталої конкурентоспроможності: 

процес управління, види документів, 

31. Парадигма глобального управління Глобальна парадигма 

управління. 

32. Оптимізація управлінських рішень чинник 

конкурентоспроможності. 

 

5. Критерії оцінювання 
 

Для досягнення цілей і завдань курсу студентам необхідно 

засвоїти теоретичний матеріал, своєчасно виконувати практичні 

завдання, скласти модульні контролі. За попередньою згодою 

викладача, здобувачі вищої освіти можуть виконувати 

альтернативні завдання для забезпечення досягнення 

запланованих результатів навчання. 

Критерії оцінювання встановлюються індивідуально для 

кожного навчального завдання. При оцінюванні кожного 

завдання враховуються: якість й повнота виконання завдань (не 

менше 60% балів, що виділені за завдання), своєчасність 

виконання завдань (до 40% балів, що виділені за завдання). 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються наступним чином:  



17 

 

- практичні/самостійні/індивідуальна тощо: 60% семестрової 

оцінки; максимальна кількість – 60 балів; 

- модульна контрольна робота: 40% семестрової оцінки 

(максимальна кількість балів – 40 (модуль 1 – 20 балів, модуль 2 

– 20 балів)).  

Підсумкова максимальна кількість балів – 100.  

Система оцінювання знань студентів проводиться відповідно 

до Положення про організацію освітнього процесу в 

Національному університеті водного господарства та 

природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

За кожним змістовим модулем проводиться по одному 

модульному контролю. Модульні контролі проводяться у 

тестовій формі на платформі https://exam.nuwm.edu.ua/ 

відповідно до графіка навчального процесу. 
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