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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування Вибіркова 

Спеціальність 

075 Маркетинг 

Модулів – 2 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – реферат 
Семестр 

Загальна кількість годин –  120 
2 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи студента – 2 

Освітній ступінь: 

молодший бакалавр 

30 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 

Лабораторні 

 

Самостійна робота 

36 год. 

Індивідуальні завдання:  

24 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 60/60 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою дисципліни «Основи конкуренції» є формування у студентів 

теоретичних знань та практичних навичок щодо управління 

конкурентоспроможністю підприємства у сучасних умовах господарювання. 

Основними завданнями дисципліни є: 

 – засвоєння студентами термінологічного апарату у сфері конкуренції; 

проведення конкурентного аналізу; 

– прийняття рішень стосовно способів ведення конкурентної боротьби;  

– планування збору маркетингової інформації;  

– використання основних методів аналізу конкурентоспроможності об’єкту;  

– використання методик визначення конкурентоспроможності об’єкту на 

основі оцінки конкурентоспроможності продукції. 

Очікувані результати навчання: 

1. Вміти складати перспективні та поточні плани комерційної діяльності 

підприємства у сфері матеріально-технічного забезпечення та збуту.  

2. Вміти розробляти й упроваджувати плани підвищення економічної 

ефективності використання матеріальних ресурсів, а також норм і 

нормативів витрат і виробничих запасів. 

3. Вміти розробляти пропозиції щодо формування і вдосконалення товарної, 

цінової, збутової політики підприємства з урахуванням максимального 

задоволення потреб споживачів. 

4. Уміння виявляти резерви та реалізовувати заходи з підвищення 

ефективності використання ресурсів. 

5. Вміти надавати консультації з питань дослідження стану кон’юнктури 

ринків та підвищення ефективності маркетингової діяльності. 

6. Вміти здійснювати контроль за станом матеріальних ресурсів і готової 

продукції. 

 

3. Мова навчання 

 

   Мова навчання: українська 
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4. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНЦІЇ 

Тема 1. Сучасні теорії конкуренції 

Конкуренція: сутність і види. Еволюція поглядів на конкуренцію. Конкуренція як 

рушійна сила ринку. Види конкурентної поведінки. Функції конкуренції як економічної 

категорії. Підходи до класифікаційних ознак  економічної конкуренції. Прийоми цінової 

та нецінової конкуренції. Елементи механізму конкурентної боротьби. Конкуренція й 

підприємство. Стратегія конкуренції на основі прогнозування дій підприємств. 

Тема 2. Державне регулювання конкуренції 

Конкурентна політика держави та її елементи. Законодавче забезпечення 

конкурентної політики в Україні. Організаційне забезпечення конкурентної політики 

в Україні. Антимонопольний комітет України та його основні завдання. Основні 

порушення  антимонопольного законодавства. Системи антимонопольного 

регулювання. 

Тема 3. Діагностика конкурентного середовища підприємства 

 Основні складові конкурентного середовища . Класифікація конкурентного 

середовища. Модель п'яти сил конкуренції в галузі. Рушійні сили ринку. Інтенсивність 

конкуренції. Фактори посилення конкуренції. Розподіл ринкових часток між 

конкурентами. Рентабельність ринку. Типологізація конкурентів. Схема аналізу профілю 

конкурента. Структура аналізу діяльності конкурентів. Аналіз товарної політики 

конкурента. Карта стратегічних груп. 

Тема 4. Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства 

Загальна характеристика потенціалу підприємства. Структура потенціалу 

підприємства. Теоретичні основи формування потенціалу як інтегрованої 

економічної системи. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства. Рівні 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Організаційні засади інформаційної 

системи потенціалу підприємства. 

Тема 5 . Формування конкурентних переваг підприємства 

Сутність та співвідношення понять «ринкові чинники успіху», «ключові 

компетенції», «конкурентні переваги». Властивості конкурентних переваг. Поняття 

конкурентної переваги. Конкурентна перевага й типові стратегії. Джерела конкурентної 

переваги. Фактори втримання конкурентних переваг. Сфери формування та реалізації 

конкурентних переваг. 

Тема 6. Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства 

Класифікація й сутність основних методів управління конкурентними перевагами. 

Методи аналізу конкурентних переваг (SWOT, GAP, LOTS, PIMS, «Мак-Кінзі»). 

Формування конкурентних переваг об'єктів на підставі їхньої ексклюзивної цінності. 

Аналіз конкурентоспроможності фірми за Ж.-Ж. Ламбеном. 

Тема 7. Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства 

Стратегії надбання конкурентної переваги (загальні стратегії конкуренції). 

Стратегічні показники, що впливають на вибір стратегії. Класифікація стратегій. 

Стратегії конкурентної поведінки підприємства. Напрямки і фактори досягнення 

конкурентних переваг низьких витрат. Аналіз потенціалу диференціації. Послідовність 

етапів розробки конкурентної стратегії фокусування. Стратегія забезпечення 

конкурентоспроможності як комплексна стратегія. Ситуаційне проектування 

конкурентної стратегії. Колесо стратегії конкуренції. Підтримка конкурентоздатності 

відповідно до стадії життєвого циклу конкурентної переваги.   
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ II. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ 

Тема 8. Особливості управління конкурентоспроможністю продукції 

Визначення конкурентоспроможності товару. Визначення міжнародної 

конкуренції товару. Фактори, чинники та критерії конкурентоспроможності товару. 

Методи оцінки конкурентоспроможності продукції. Якість товару – основний важіль 

забезпечення його конкурентоспроможності. Основні підходи до управління 

конкурентоспроможністю товару. Заходи щодо поліпшення якості товару (послуг) як 

чинник підвищення конкурентоспроможності товарів. 

Тема 9. Управління конкурентоспроможністю підприємства 

Процес управління конкурентоспроможністю підприємства. Етапи і процедури 

процесу управління конкурентоспроможністю підприємства. Загальна блок-схема 

організаційно-економічного механізму системи управління конкурентоспроможністю 

підприємства. Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства. 

Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. Системно-процесний 

підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. Специфічні особливості 

забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організацій різних типів. 

Тема 10. Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність 

підприємства 

Концепція соціально-відповідальної конкурентоспроможності підприємства.  

Визначення соціальних параметрів конкурентоспроможності. Доцільність впровадження 

принципів соціальної відповідальності. Модель соціально-орієнтованої 

конкурентоспроможності. Поняття «соціально-конкурентний синтез». Конкурентні 

переваги в умовах соціальної відповідальності підприємства. 

Тема 11. Розроблення і реалізація програм підвищення 

конкурентоспроможності 

Концепція розробки та забезпечення реалізації програми підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Етапи розробки програми підвищення 

конкурентоспроможності. Програми підвищення конкурентоспроможності галузі та 

країни. Вітчизняний підхід до забезпечення конкурентоспроможності національної 

економіки. Міжнародний досвід реалізації програм підвищення 

конкурентоспроможності. 

Тема 12. Оцінювання ефективності сучасних моделей управління 

конкурентоспроможністю підприємства 

Ідеологія менеджменту якості. Інструментарій управління якістю. Система 

управління якістю. Забезпечення ефективного функціонування системи управління 

якістю. Якість – всесвітнє поле конкуренції на порозі ХХІ століття. 
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5. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

у
сь

о
го

 Денна форма 

л с лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНЦІЇ 

Тема 1. Сутнісна характеристика поняття 

«конкуренція» 
12 4 4 – – 4 

Тема 2. Державне регулювання 

конкуренції 
6 2 2 – – 2 

Тема 3. Діагностика конкурентного 

середовища підприємства  
8 2 2 – – 4 

Тема 4. Визначення потенціалу 

конкурентоспроможності підприємства 8 2 2 – – 4 

Тема 5. Формування конкурентних 

переваг підприємства 
10 4 4 – – 2 

Тема 6. Методи забезпечення 

конкурентних переваг підприємства 6 2 2 – – 2 

Тема 7. Технологія забезпечення 

конкурентних переваг підприємства 
6 2 2 – – 2 

Разом за змістовим модулем 1 56 18 18 – – 20 

Змістовий модуль 2. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ 

Тема 8. Особливості управління 

конкурентоспроможністю продукції 
8 2 2 – – 4 

Тема 9. Управління 

 конкурентоспроможністю підприємства 
8 2 2 – – 4 

Тема 10. Соціальна відповідальність і 

конкурентоспроможність підприємства 
12 4 4 – – 4 

Тема 11. Розроблення і реалізація програм 

підвищення конкурентоспроможності 6 2 2 – – 2 

Тема 12. Оцінювання ефективності 

сучасних моделей управління 

конкурентоспроможністю підприємства 
6 2 2 – – 2 

Разом за змістовим модулем 2 40 12 12 – – 16 

Усього годин 96 30 30 – – 36 

Модуль 2  

ІНДЗ 24 – – – 24 – 

Усього годин 120 30 30 – 24 36 

 

 

 

 

 

 

http://dls.udpu.org.ua/moodle/mod/page/view.php?id=116672
http://dls.udpu.org.ua/moodle/mod/page/view.php?id=116672
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6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

1 Сутнісна характеристика поняття «конкуренція» 4 

2 Державне регулювання конкуренції 2 

3 Діагностика конкурентного середовища підприємства  2 

4 Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства 2 

5 Формування конкурентних переваг підприємства 4 

6 Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства 2 

7 Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства 2 

8 Особливості управління конкурентоспроможністю продукції 2 

9 Управління конкурентоспроможністю підприємства 2 

10 Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність 

підприємства 
4 

11 Розроблення і реалізація програм підвищення 

конкурентоспроможності 
2 

12 Оцінювання ефективності сучасних моделей управління 

конкурентоспроможністю підприємства 
2 

 Всього  30 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

1 Сутнісна характеристика поняття «конкуренція» 4 

2 Державне регулювання конкуренції 2 

3 Діагностика конкурентного середовища підприємства  4 

4 Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства 4 

5 Формування конкурентних переваг підприємства 2 

6 Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства 2 

7 Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства 2 

8 Особливості управління конкурентоспроможністю продукції 4 

9 Управління конкурентоспроможністю підприємства 4 

10 Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність 

підприємства 
4 

11 Розроблення і реалізація програм підвищення 

конкурентоспроможності 
2 

12 Оцінювання ефективності сучасних моделей управління 

конкурентоспроможністю підприємства 
2 

 Разом  36 

 

Під час самостійної роботи студенту пропонуються наступні види завдань для 

опанування матеріалу з конкретної теми курсу: 

− вивчити матеріали тем та продумати відповіді на питання для самоконтролю; 

− підготувати тези виступу під час аудиторного заняття. 

http://dls.udpu.org.ua/moodle/mod/page/view.php?id=116672
http://dls.udpu.org.ua/moodle/mod/page/view.php?id=116672
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7. Індивідуальні завдання 

 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає виконання студентами 

дослідження, що оформляється у формі реферату. 

 

Теми рефератів: 

 
1. Регулювання конкуренції як діяльність держави. 

2. Формування моделі державного регулювання конкуренції в Україні. 

3. Державне регулювання конкуренції на товарному і фінансовому ринках. 

4. Правове регулювання конкуренції та монополістичної діяльності. 

5. Сучасні інструменти регулювання рівня конкуренції. 

6. Методи та засоби державного регулювання конкурентного середовища. 

7. Монополізація економіки: сутність, позитивні та негативні аспекти. 

8. Особливості монополізації економіки в Україні. 

9. Природні монополії в Україні: економічні особливості, проблеми державного 

регулювання і законодавчого забезпечення. 

10. Компетенція антимонопольних органів щодо регулювання конкуренції. 

11. Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів від 

недобросовісної конкуренції. 

12. Державна підтримка конкуренції і антимонопольна політика. 

13. Регулювання конкуренції на національному та міжнародному рівнях. 

14. Антимонопольне регулювання в контексті світового досвіду. 

15. Напрями підвищення ефективності державного регулювання конкуренції. 

16. Сутність і критерії потенціалу конкурентоспроможності підприємства. 

17. Характеристика потенціалу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 

18. Закономірності формування та розвитку потенціалу підприємства у конкурентному 

середовищі. 

19. Оцінювання потенціалу конкурентоспроможності підприємства. 

20. Конкурентний статус як критерій визначення потенціалу конкурентоспроможності 

підприємства. 

21. Фінансово-економічний механізм поліпшення потенціалу конкурентоспроможності 

підприємства. 

22. Управління потенціалом конкурентоспроможності малих підприємств. 

23. Потенціал конкурентоспроможності вітчизняних фінансово-промислових груп. 

24. Стратегічні методи оцінювання потенціалу конкурентоспроможності підприємства. 

25. Шляхи та резерви підвищення рівня потенціалу конкурентоспроможності 

підприємств. 

26. Конкурентна перевага як результат діяльності підприємства. 

27. Механізм формування конкурентних переваг підприємства. 

28. Методологічні засади оцінювання конкурентних переваг підприємства. 

29. Стратегічне управління конкурсними перевагами підприємства. 

30. Конкурентні переваги в системі забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта 

господарювання. 

31. Напрями формування конкурентних переваг підприємства. 

32. Галузеві особливості формування конкурентних переваг підприємств. 

33. Конкурентна перевага як результат реалізації підприємством ключових факторів 

успіху. 

34. Стратегічні пріоритети забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

35.Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

36. Проблемні аспекти та перешкоди забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

37. Особливості забезпечення конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі. 
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38. Конкурентні переваги підприємства як результат маркетингу. 

39. Концепція п’яти конкурентних сил та її застосування при забезпеченні конкурентних 

переваг підприємства. 

40. Шляхи та резерви забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

 

 

9. Методи навчання 

В рамках вивчення дисципліни передбачається проведення лекцій з використанням 

сучасних інформаційних технологій, використання інтерактивних методів в процесі 

обговорення питань семінарського заняття (мікрофон, прес-метод, мозкова атака, акваріум 

та ін.), засобів самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

 

10. Методи контролю 

Для забезпечення оцінювання студентів проводиться поточний (оцінювання під час 

семінарських занять, тестування, оцінка за реферат) та підсумковий (екзамен) контроль. 

 

11. Критерії оцінювання результатів навчання 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Визначення 

Оцінка за 

національною 

системою 

Оцінка за 

системою 

в УДПУ 

A 

ВІДМІННО 

Студент має системні, дієві знання, виявляє 

неординарні творчі здібності у навчальній діяльності, 

користується широким арсеналом засобів доказів своєї 

думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний 

до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; вміє 

ставити і розв’язувати проблеми, самостійно 

здобувати і використовувати інформацію (наукова 

література, газетно-журнальні публікації, Інтернет, 

мультимедійні програми тощо), виявляє власне 

ставлення до неї, користується широким арсеналом 

засобів доказів своєї думки, вирішує складні 

проблемні завдання, схильний до системно-наукового 

аналізу та прогнозу явищ, самостійно виконує 

науково-дослідницьку роботу; логічно та творчо 

викладає матеріал в усній та письмовій формі; 

розвиває свої обдаровання і нахили. 

5 (відмінно) 90-100 

B 

ДУЖЕ ДОБРЕ 
Студент вільно володіє вивченим матеріалом, 
застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, вміє 
аналізувати і систематизувати інформацію, 
використовує загальновідомі докази у власній 
аргументації; висловлює стандартну аргументацію при 
оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить поняття; 
здатен самостійно опрацювати навчальний матеріал, 
але потребує консультацій з викладачем; виконує 
творчі завдання. 

 82-89 
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C 

ДОБРЕ 

Студент знає істотні ознаки понять, явищ, 

закономірностей, зв’язків між ними, а також 

самостійно застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, 

абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити 

висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь 

повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і 

бракує власних суджень. Студент здатний самостійно 

здійснювати основні види навчальної діяльності. 

4 (добре) 

75-81 

D 

ЗАДОВІЛЬНО 

Студент правильно і логічно відтворює навчальний 

матеріал; розуміє основоположні теорії і факти, 

встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними; 

вміє наводити окремі власні приклади на 

підтвердження певних думок, застосовувати вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, самостійно 

користується додатковими джерелами; частково 

контролює власні навчальні дії; правильно 

використовує термінологію. 

3 (задовільно) 

69-74 

E 

ДОСТАТНЬО 

Студент має початковий рівень знань; знає близько 

половини навчального матеріалу, здатний повторити 

за зразком певну операцію, дію; описує явища, 

процеси без пояснень причин, з допомогою викладача 

здатен відтворити їх послідовність, слабко 

орієнтується в поняттях; має фрагментарні навички в 

роботі з підручником; самостійне опрацювання 

навчального матеріалу викликає значні труднощі; 

здатен давати відповіді на прості, стандартні 

запитання, виявляє інтерес до навчального матеріалу. 

60-68 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО  

Студент фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу; має нечіткі уявлення про 

об'єкт вивчення; виявляє здатність елементарно 

викласти думку; може усно відтворити кілька 

термінів, явищ без зв'язку між ними. 2 (незадовільно) 

35-59 

F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша 

робота, обов’язковий повторний курс. 

Відповідь студента при відтворенні навчального 

матеріалу елементарна, фрагментарна, зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення.  

1-34 

 

 

 

 

 

 
 



12 

 

  

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума Модуль 1 Модуль 2 

(ІНДЗ) Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

20 20 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою для 

екзамену 

90–100 А відмінно 

82–89 В 
добре  

75–81 С 

69–74 D 
задовільно  

60–68 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1–34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Оцінка видів навчальної діяльності 

 
№ 

п/п 
Вид навчальної діяльності Оціночні бали 

Обов’язкові бали 

1. Виступ на семінарському занятті, участь в обговоренні 

питань семінару 

0-5 балів 

2. Виконання та захист лабораторних робіт 0-5 балів 

3. Розв’язування задач, виконання вправ 0-5 балів 

4. Вчасне виконання модульних контрольних заходів 0-3 бали 

5. Підсумковий контроль 0-20 балів 

6. Інші види робіт, передбачені навчальною програмою Згідно з розробленими 

критеріями на кафедрі 

За вибором студента 

1. Підготовка письмового реферату (не більше одного з 

дисципліни) 

1-7 балів 

2. Участь у турі олімпіади ВНЗ 7 балів 

3. Виступ з доповіддю на студентській науковій 

конференції 

7 балів 

4. Участь у конкурсі студентських наукових робіт 8 балів 

5. Участь у всеукраїнській предметній олімпіаді 10 балів 

6. Підготовка методичних матеріалів забезпечення 

навчальної дисципліни в електронному варіанті 

до 15 балів 

Заохочувальні бали 

1. Отримання авторського свідоцтва або патенту на 

винахід за напрямом навчальної дисципліни 

20 балів 

2 Публікація етапі у фаховому виданні за напрямом 

навчальної дисципліни 

15 балів 

3. Призове місце на всеукраїнській предметній олімпіаді 20 балів 

4. Призове місце на університетській предметній олімпіаді 10 балів 

5. Заохочувальні бали за творчий підхід до навчання 1-5 балів 

 

13. Методичне забезпечення 
Опорний конспект лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни; нормативні документи; ілюстративні матеріали (слайди). 
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14. Рекомендована література 

Основна 
1. Король І. В. Конкурентоспроможність національної економіки України : монографія /               

І. В. Король. – Умань: Візаві, 2016. – 199 с. 

2. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» / 

уклад. Т. О. Гнатюк. – Умань, 2011. – 166 с. 

3. Балабанова Л. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств : навч. посібник /          

Л. В. Балабанова. – К.: Професіонал, 2009. – 253 с. 

4. Управління конкурентоспроможністю підприємств : навч. посібник / кол. авт.:                      

С. М. Клименко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась. – К: КНЕУ, 2009. – 515 с. 

5. Фатхутдінов Р. А. Управління конкурентоздатністю організації: навч. посібник /                            

Р. А. Фатхутдінов. – К.: Кондор, 2009. – 468 с. 

6. Савчук С. И. Основы конкурентоспособности / С. И. Савчук. – Мариуполь: Рента, 2007. – 

519 с. 

7. Стратегічні виклики XXI століття. суспільству та економіці України : У 3 т. Т. 3. 

Конкурентоспроможність української економіки / за ред. В. М. Гейця. – К.: Фенікс, 207. – 

555 с. 

8. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / за ред. Я. А. Жаліла. – 

К.: Знання України, 2005. – 387 с. 

9. Заболотний Г. М. Стратегічні індустріальні кластери і конкурентоспроможність компаній 

(підприємств) на світовому ринку / Г. М. Заболотний. – Вінниця: Вадим Клименко, 2004. – 

190 с. 

 

Допоміжна  
1. Економічна теорія. Макроекономіка : навч. посібник / МОН України, Уманський ДПУ імені 

Павла Тичини ; уклад. М. А. Слатвінський [рец. О. Г. Пенькова, І. М. Кирилюк]. – Умань : 

Жовтий О. О., 2014. – 188 с. 

2. Базилевич В. Д. Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич,                     

Л. О. Баластрик. – К. : Знання, 2007. – 703 с. 

3. Мацелюх Н. П. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. 

Мікроекономіка. Макроекономіка : навчальний посібник для самостійної підготовки до 

курсових екзаменів та комплексного державного екзамену з економічної теорії /                        

Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2014. – 381 c.  

4. Тарасевич В. М. Економічна теорія. Макроекономіка : підручник : затв. МОН України /           

В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, О. В. Летуча, Д. В. Маляр. – Київ : 

Знання, 2012. – 206 c. 

5. Ковальчук Т. Макроекономічні ризики: класифікаційні ознаки, способи вимірювання, шляхи 

мінімізації // Банківська справа. – 2017. – № 4. – С.3-13. 

6. Барабась Д. О. Конкурентні стратегії підприємства / Д. О. Барабась // Стратегія 

економічного розвитку України: Науковий збірник. – Вип. 2-3. – К.: КНЕУ, 2009. – С. 201-

208. 

7. Березін О. В. Стратегія підприємства : [навч. посіб] / О. В. Березін, М. Г. Безпарточний. – К.: 

Ліра-К, 2010. – 224 с. 

8. Вакуленко А. В. Управління якістю: [навч. посіб.] / А. В. Вакуленко –К.: КНЕУ, 2004. –         

167 с. 

9. Войчак А. В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація / А. В Войчак,          

Р. В. Камишніков // Маркетинг в Україні. – 2010. –№2. – С. 50-53.17 

10.  Герчанівська С., Рапіцький Т. До питання управління конкурентоспроможністю 

підприємства / С. Герчанівська, Т. Рапіцький // Галицький економічний вісник. – 2011. – 

№3(32). – с.103-107. 
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11.  Господарський кодекс України №436-ІV від 16.01.2003 // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.  

12. Дикань В. Л. Стратегічне управління конкурентоспроможністю як чинник інноваційного 

розвитку підприємства / В. Л. Дикань // Маркетинг: теорія і практика. – Луганськ, 2010. – 

№16. – С. 55–58.  

13.  Довгань Л. Є. Стратегічне управління : [навч. посіб.] / Л. Є. Довгань, Ю В. Каракай,                  
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