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Опис навчальної дисципліни
Мета
вивчення
навчальноїдисципліни

Формування у студентів системи спеціальних знань із організації процесу управління
конкурентоспроможністю підприємства в умовах викликів і загроз новій економіці

Тривалість

8 семестр, разом 150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год.,самостійна робота 90
год.)

Форми та методи
навчання

Лекції та практичні заняття, самостійна робота, тестування, робота з аналізу ситуацій, ділові
ігри

Система поточногота
підсумкового контролю
Базові знання

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; дискусія в межах
навчального матеріалу; виконання індивідуальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: ПМК (залік) – для бакалаврів із менеджменту
Наявність ґрунтовних знань із основ менеджменту, економічної теорії,мікро- та
макроекономіки

Мова викладання

Українська

Анотація

У навчальній дисципліні розглядаються загальні риси та особливості управління
конкурентоспроможністю підприємства із застосуванням принципів стратегічного
управління в умовах викликів і загроз сьогодення. Приділено
увагу
особливостям
здійснення моніторингу і оцінки
конкурентоспроможності підприємства, обґрунтуванню та розробці конкурентної стратегії,
визначенню чинників впливу на конкурентні переваги підприємства, а також

формуванню
організаційно-економічного
механізму
управління
його
конкурентоспроможністю. Відмінною рисою дисципліни є навчання підтримці
конкурентоспроможності підприємства в умовах реалізації цілей сталого розвитку за
рахунок напрацьованих світовою практикою менеджменту інструментів.
Перелік компетентностей для бакалаврів з менеджменту, які забезпечує дана навчальнадисципліна,
програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач

Програмні результати навчання
Знання
Критичне
осмислення
основних
інноваційних теорій, принципів, методів і понять у
навчанні (Зн 2):
Демонструвати знання теорій, методів і функцій
менеджменту, сучасних концепційлідерства (ПР3).
Уміння
Розв’язання
складних
непередбачуваних
задач і проблем у спеціалізованих сферах
професійної діяльності та/або навчання,що
передбачає збирання та інтерпретаціюінформації
(даних), вибір
методів
та
інструментальних
засобів,
застосування
інноваційних підходів (Ум): демонструвати
навички
виявленняпроблем та
обґрунтування управлінськихрішень (ПР4);
описувати
зміст
функціональних
сфер
діяльності організацій (ПР5);
виявляти навички формування, управління та
розвитку креативного потенціалу організації,
управління інноваційною
діяльністю організації (ПР7).

ЗК
Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу(З3).
Здатність
застосовувати
знання
у
практичних
ситуаціях (З4).
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями(З9).
Здатність до проведення досліджень на відповідномурівні (З10).
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації (З11). Здатність
генерувати нові ідеї (креативність) (З12).
СК
Здатність аналізувати результати діяльностіорганізації, зіставляти
їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища
(СК2).
Здатність визначати перспективи розвитку організації (СК3).
Здатність управляти організацією та її підрозділамичерез
реалізацію функцій менеджменту (СК5).
Здатність
аналізувати
й структурувати
проблеми
організації, формувати обґрунтовані рішення (СК12). Здатність
до творчої (креативність) та інноваційноїдіяльності (СК 16)

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 1. Суть і
Відвідування занять; захист домашнього завдання; Підготувати реферат на тему: «Закордонний
значення
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних досвід
формування
системи
конкуренції
завдань і завдання для самостійної роботи; тестування
антимонопольного регулювання».
Підготувати доповідь на тему: “Перший
антимонопольний закон – Закон Шермана”.

Тема 2. Конкурентоспроможність
підприємства: специфіка і проблеми

Відвідування занять;
захист
домашнього
завдання;
обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань і
завдання для самостійної роботи;
тестування

Побудуйте імпульсно-резонансний
ланцюжок понять базових понять
теорії конкуренції.
Підготувати доповідь на тему:
“Теорія конкурентної переваги
М. Портером: суть і практичне
використання ”.
Тема
3.
Конкурентне
Відвідування занять;
захист Підготувати доповідь на тему:
середовище підприємства
домашнього
завдання;
«Методи аналізу зовнішнього
обговорення матеріалу занять; середовища».
виконання навчальних завдань і Підготувати реферат на тему:
завдання для самостійної роботи; «Оцінювання
інтенсивності
тестування
конкуренції
та
ступеня
монополізації ринку».
Тема 4. Конкурентні переваги
Відвідування занять;
захист Підготувати доповідь на тему:
домашнього
завдання;
«Технологія
формування
обговорення матеріалу занять; конкурентних переваг на різних
виконання навчальних завдань і рівнях господарювання».
завдання для самостійної роботи; Підготувати реферат на тему:
тестування
«Класифікація та
можливості
досягнення конкурентних переваг
підприємством»
МОДУЛЬ 2. НАПРЯМИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 5. Основні методи оцінки
Відвідування занять;
захист Підготувати доповідь на тему:
конкурентоспроможності підприємства
домашнього
завдання;
«Комплексний підхід до оцінки
обговорення матеріалу занять; конкурентоспроможності
виконання навчальних завдань і підприємства».
завдання для самостійної роботи; Підготувати реферат на тему
тестування
«Практика оцінки конкурентоспроможності
підприємства:
світовий досвід».
Тема 6. Діагностика управління
Відвідування занять;
захист Підготувати доповідь на тему:
конкурентоспроможністю підприємства
домашнього
завдання;
«Формування системи діагностики
обговорення матеріалу занять; конкурентоспроможності
виконання навчальних завдань і підприємства».
завдання для самостійної роботи; Підготувати реферат на тему
тестування
1) «Таксономічний аналіз: суть,
переваги, практика застосування»;
2)
Діагностика
конкурентоспроможності
продукції
підприємства
МОДУЛЬ 3. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ
Тема 7. Стратегія як інструмент
управлінняконкурентоспроможністю
підприємства: обґрунтування вибору

Відвідування занять;
захист
домашнього
завдання;
обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань і
завдання для самостійної роботи;
тестування

Підготувати реферат на тему:
«Механізм
формування
конкурентної
стратегії
підприємства».
Підготувати доповідь на тему:
«Концепція розробки та основні
елементи програми підвищення
конкурентоспроможності
підприємств»

Тема 8. Організаційно-економічне
забезпечення системи управління
конкурентоспроможністю підприємства

Відвідування занять;
захист
домашнього
завдання;
обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань і
завдання для самостійної роботи;
тестування

Тема 9. Імідж як результат ефективного Відвідування занять;
захист
управління
конкурентоспроможністю домашнього
завдання;
підприємства.
обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань і
завдання для самостійної роботи;
тестування
Тема 10. Управління
конкурентоспроможністю підприємства в
умовах викликів і загроз

Відвідування занять;
захист
домашнього
завдання;
обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань і
завдання для самостійної роботи;
тестування

Підготувати аналітичну доповідь:
«Організаційно-економічний
механізм управління конкурентоспроможністю
підприємств
промисловості, АПК, торгівлі:
порівняльний аналіз»
Підготувати реферати на тему:
1) «Коворкінг:
нова
модель
організації роботи в умовах
пандемії та необхідності підтримки
конкурентоспроможності
підприємства»; 2) «Нетворкінг у
організаційно-економічному
забезпеченні системи управління
конкурентоспроможністю
підприємства».
Підготувати аналітичну доповідь:
«Ребрендінг як стратегія підтримки
конкурентоспроможності
підприємства».
Підготувати реферат на тему:
«Формування іміджу підприємства
як
чинника
його
конкурентоспроможності»
На основі експертної оцінки
провести ранжування викликів і
загроз 21 століття. Обґрунтувати
свою думку.
Підготувати реферат на тему:
«Інформаційна безпека як чинник
конкурентоспроможності
підприємствав»

Інформаційні джерела
Нормативно-правова та законодавча база:
1. Конституція України (основний закон). Віче. 1996 р. №9. С. 3-16.
2. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. № 236/96.
3. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. № 2210.
4. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19 жовтня 2000 р. № 2063-III.
Урядовийкур’єр. 2000. 22 листопада.
5. Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних
зон» від13 жовтня 1992 р. № 2673
6. Закону України «Про обмеження монополізму і недопущення несумлінної конкуренції в
підприємницькійдіяльності». Відомості Верховної Ради, 1992, №21 ст. 296.
7. Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000№1682-ІІІ. Голос України. 2000.
8. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV. //http://zakon.rada.gov.ua.
Науково-методична та практична база:
9. Бондар О. В. Особливості та проблеми управління комерціалізацією технологій як умови сталого
інноваційного розвитку та конкурентоспроможності України. Актуальні питання розвитку економіки: теорія і
практика: колективна монографія / за ред. А. О. Касич, М. М. Хоменко. Кременчук: Кременчуцька міська
друкарня, 2012. С. 8–15.
10. Бондарь-Подгурская О. В. Реформирование экономики Украины в новых условиях конкуренции:
инновационное развитие и социальная стабильность. Ученые записки. Сер.: Общественно-политические науки.
Бакинский Славянский Университет. Баку: Свет книги, 2012. С. 59–63.
11. Бондар-Підгурська О. В. Інноваційна активність як основа конкурентоспроможності промислових
підприємств України в контексті змін балансу глобальної економічної потужності. Теоретичні та прикладні
аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: колективна монографія: у 4- х т. / за ред. О. А.
Паршиної. Дніпропетровськ: Герда, 2013. Т. 2. C. 44–54.
12. Бондар-Підгурська О.В., Уграновська А. І. Управління інформаційною безпекою корпорацій України

в умовах нових викликів і загроз. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: матеріали
ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17 листопада 2021 року). Київ КПІ ім. Ігоря
Сікорського, 2021. С.104.
13. Бондар-Підгурська О.В., Рубан Ю. О., Шевцова К. А. Цифрова грамотність і цифрова культура як
індикатори оцінки результативності формування та реалізації стратегії розвитку підприємства в умовах
діджітал-економіки. Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України:
теорія і практика : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. інт.-конф., 2 грудня 2021 р.. К.: КУБГ, 2021. 509 с.
С.364-366.
14. Балабанова І. В. Управління конкурентною раціональністю: монографія. Мінистерство освіти і науки
Укрїни, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.
Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. 538 с.
15. Балабанова Л.В., В. В. Холод. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств:
стратегічний підхід: монографія. Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. 294 с.
16. Балабанова Л. В., Кривенко А. В. Управление конкурентоспособностью предприятия на основе
маркетинга: Монография. Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2004. 147с.
17. Баранчеев В. Маркетинговые цепочки ценностей и конкурентное преимущество компании. Маркетинг.
2001. № 4. С. 23-31.
18. Белецкая И. И. Современный механизм формирования конкурентных преимуществ в свете эволюции
ихтеории. Прометей. 2005. № 1. С. 167-172.
19. Берёзкина А. Концептуальные основы мониторинга конкурентной среды. Маркетинг: методы,
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання виконуються відповідно до графіку
навчального процесу. Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності
поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про
академічну
доброчесність»
(http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); списування під час
виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів).
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних
завданьв процесі заняття.
Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин
(наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он- лайн формі (Moodle) за
погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується
через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість
балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (1 бал); захист домашнього завдання (3 бали);
обговорення матеріалу занять (2 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання
35
самостійної роботи (6 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (15 балів)
Модуль 2 (теми 5-6): відвідування занять (1 бал); захист домашнього завдання (3 бали);
обговорення матеріалу занять (2 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання
30
самостійної роботи (6 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 3 (теми 7-10): відвідування занять (1 бал); захист домашнього завдання (3 бали);
обговорення матеріалу занять (2 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання
35
самостійної роботи (6 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (15 балів)
ПМК
Разом за семестр
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Оцінка за шкалою
Оцінка за національноюшкалою
Якісні критерії оцінки знань
ECTS
А

90100

5 (відмінно)

В

8289
7481

4 (дуже добре)

D

6473

3 (задовільно)

Е

6063

3 (задовільно достатньо)

FX

3559

F

0-34

С

4 (добре)

2 (незадовільно) з можливістю
повторного складання
2 (незадовільно) з обов’язковим
повторнимвивченням дисципліни

Глибокі знання, можлива незначна
кількість помилок
Міцні знання вище середнього з
можливими кількома помилками
Міцні знання з певною кількістю
серйозних помилок
Непогані знання, але є значна кількість
серйознихнедоліків
Достатні знання, які
задовольняють мінімальним
критеріям
Недостатні знання, слабо
засвоєний матеріал,невміння
самостійно викласти його зміст
Невміння осмислити зміст теми
і публічно чиписьмово
представити його

