
1. Назва модуля: Управління конкурентоспроможністю 
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.1.19_7 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 7 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години – 60 (лекцій – 30 год., практичних занять – 20 год.). 
6. Лектор: Бондарук Ігор Сергійович - кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основні конкурентні переваги та способи їхнього досягнення 

конкретним підприємством в залежності від ситуації, що складається; сутність 
загальної концепції управління конкурентоспроможністю підприємства та 
специфічні особливості управління конкурентоспроможністю організацій різних 
типів; сутність та складові інноваційної підприємницької діяльності, особливості 
організації венчурного підприємства; систему діагностики інноваційного потенціалу 
та визначення його рівня; методи оцінки ринкових ризиків інноваційних проектів; 

уміти: 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. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: стратегічне управління підприємством. 
10. Зміст модуля:  
Конкурентоспроможність як економічна категорія  та конкурентні  переваги  

підприємства. Особливості управління конкурентоспроможністю продукції. 
Система та процес управління конкурентоспроможністю підприємства. Розробка 
та забезпечення реалізації програм підвищення конкурентоспроможності. 
Стратегічне управління конкурентоспроможністю. Міжнародна 
конкурентоспроможність підприємства. Регулювання конкуренції на національному 
та міжнародному рівнях. Інноваційні підприємства в структурі інноваційного 
бізнесу. Система управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. 
Експертиза інноваційних проектів та продуктів. 

11. Рекомендована література: 
1. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. / 

З.М. Борисенко - К.: Таксон, 2004. - 704 с.  
2. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. 

посіб. / С.М. Клименко, Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабась, А.В. Вакуленко - К.: 
КНЕУ, 2007. - 547 с.  

3. Омельяненко Т.В., Барабась Д. О., Вакуленко А. В. Управління 
конкурентоспроможністю підприємства: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / 
Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабась, А.В. Вакуленко - К.: КНЕУ, 2006. - 272 с. 

12.Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 

13.Методи та критерії оцінювання: 
- Поточний контроль (70%) - усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
- Підсумковий контроль (30%) - екзамен (теоретичні питання, тестові 

завдання). 
14.Мова навчання: українська. 


