
1. Назва модуля: Управління конкурентоспроможністю 
2. Код модуля: МУБ_ВВ1.1.19_4 
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 7 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години – 60 (лекцій – 30 год., практичних – 30 год.). 
6. Лектор: Бондарук Ігор Сергійович 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 

знати: основні конкурентні переваги та способи їхнього досягнення конкретним 
підприємством залежно від ситуації, що складається; базові різновиди 
конкурентних стратегій, основні типи ринків та відповідні їм  ефективні стратегії 
конкуренції, загальні та специфічні чинники, що визначають рівень 
конкурентоспроможності підприємства, зміст основних положень сучасної 
концепції менеджменту якості, послідовність етапів створення на підприємстві 
системи менеджменту якості і забезпечення її ефективного функціонування, 
сутність загальної концепції управління конкурентоспроможністю підприємства та 
специфічні особливості управління конкурентоспроможністю організацій різних 
типів. 

вміти: здійснювати аналіз положення підприємства у конкурентному 
середовищі; проводити діагностику та ревізію поточної конкурентної стратегії; 
здійснювати аналіз конкурентних переваг підприємства та визначати ті, що мають 
бути досягнуті в майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності; 
виконувати розрахунки, пов’язані з оцінкою ступеня інтенсивності конкуренції; 
здійснювати розрахунки щодо обґрунтування організаційно технічних рішень, 
спрямованих на підвищення якості продукції продуктивності виробництва; 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 

- пререквізити: маркетинг 
- кореквізити: оцінка ефективності бізнесу 

10. Зміст модуля:  
Сутність і види економічної конкуренції. Еволюція поглядів на конкуренцію. 

Конкуренція, як рушійна сила ринку. Елементи механізму конкурентної боротьби. 
Конкуренція й підприємство. Види конкурентоспроможності залежно від рівня й 
об’єкту аналізу. Ринковий напрям теорії конкурентних переваг. Ресурсний напрям 
теорії конкурентних переваг. Система конкурентних стратегій підприємства. 
Сутність поняття «конкурентна стратегія». Найбільш поширені класифікації 
стратегії ринкової конкуренції. 

11. Рекомендована література: 
1. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М. : Центр 

экономики и маркетинга, 1996. – 208 с 
2. Блонська В. І. Вдосконалення конкурентоспроможності та підвищення 

ефективності діяльності підприємства внаслідок ефективного управління / В.І. 
Блонська, І. В. Шморгун // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.6. – С. 
174 – 180.   

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

13. Методи і критерії оцінювання: 
• Поточний контроль (70%) – усне опитування, тестування, 

індивідуальне навчально-дослідне завдання; 
• Підсумковий контроль (30%) – залік (теоретичні питання). 

14.  Мова навчання: українська. 


