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ВСТУП 
 
Навчальна дисципліна "Методичне забезпечення 

конкурентоспроможності стратегічних рішень" – одна із дисциплін, що 
забезпечує високий рівень професійної підготовки слухачів магістратури. 
Місце і значення курсу визначається сучасними вимогами до теоретичної і 
практичної підготовки кадрів, професійна діяльність яких пов’язана з 
підприємницькою діяльністю в різних сферах економіки. 

В освітньо-професійних програмах Державного вищого навчального 
закладу «Національний гірничий університет» до дисципліни «Методичне 
забезпечення конкурентоспроможності стратегічних рішень» віднесено такі 
результати навчання: 

- уміти продукувати нові ідеї щодо розвитку підприємницьких, 
торговельних та біржових структур і впроваджувати їх; 

- визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів 
господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

- вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері 
підприємницької, торговельної та біржової діяльності з використанням 
сучасних методів і технологій; 

- здатність розробляти програми розвитку конкурентоспроможності 
суб’єкту підприємницької діяльності. 

Мета дисципліни: поглиблення теоретичних знань, оволодіння 
сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками з ефективного 
стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємницьких структур 
у сучасних умовах бізнес-середовища. 
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1. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 
1 Конкурентоспроможність як категорія й властивість організації в 

умовах ринку 
Сутність та види економічної конкуренції. Ринок як спільнота 

конкуруючих компаній. Конкурентоспроможність суб’єкта конкуренції та її 
основні ознаки. 

2 Конкурентне середовище бізнес-структур. 
Основні складові конкурентного середовища. Державна політика в сфері 

регулювання конкуренції. Рушійні сили ринку та інтенсивність конкуренції. 
Аналіз діяльності конкурентів. 

3 Конкурентні переваги підприємницької організації. 
Сутність та співвідношення понять «ринкові чинники успіху», «ключові 

компетенції», «конкурентні переваги». Властивості конкурентних переваг. 
Сфери формування та реалізації конкурентних переваг. Види та джерела 
формування конкурентних переваг. 

4 Конкурентні стратегії. 
Система конкурентних стратегій підприємства. Стратегії надбання 

конкурентної переваги (загальні стратегії конкуренції). Стратегії конкурентної 
поведінки організації. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності як 
комплексна стратегія. Ситуаційне проектування конкурентної стратегії. 

5 Методичні основи оцінки конкурентоспроможності товару. 
Фактори, чинники та критерії конкурентоспроможності товару. Методи 

оцінки конкурентоспроможності продукції. Якість товару – основний важіль 
забезпечення його конкурентоспроможності. Основні підходи до управління 
конкурентоспроможністю товару. 

6 Система та процес управління конкурентоспроможністю 
організації. 

Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства. 
Методи оцінки рівня конкурентоспроможності організації. Системно-
ситуаційний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. 
Специфічні особливості забезпечення конкурентоспроможності бізнес-
організацій різних типів. 

7 Розробка та забезпечення реалізації стратегічних програм 
підвищення конкурентоспроможності. 

Концепція розробки та забезпечення реалізації програми підвищення 
конкурентоспроможності бізнес-структури. Етапи розробки програми 
підвищення конкурентоспроможності. 

8 Методичні основи розробки конкурентоспроможних управлінських 
рішень. 

Вимоги до якості і ефективності управлінських рішень. Співставність 
альтернативних варіантів управлінських рішень. Фактори співставлення 
альтернативних рішень. 
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2. САМОСТІЙНА РОБОТА ДЛЯ ОПАНУВАННЯ ЛЕКЦІЙНИХ 
МОДУЛІВ 

 

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу курсу 
є самостійна робота студентів з вітчизняною та закордонною спеціальною 
економічною літературою, нормативними актами, статистичними матеріалами.  

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам:  
1. Підготовка індивідуального науково-дослідного завдання.  
2. Вивчення лекційного матеріалу.  
3. Робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури.  
4. Вивчення основних термінів та понять за темами дисципліни.  
5. Підготовка до дискусій, роботи в малих групах, тестування.  
Викладач визначає обсяг самостійної роботи, узгоджує її з іншими 

видами навчальної діяльності студента, розробляє методичні засоби проведення 
поточного та підсумкового контролю, аналізує результати самостійної 
навчальної роботи кожного студента. 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОДІАГНОСТИКИ 

 
1. Що таке економічна конкуренція та якими є відмітні риси її сучасного 

трактування?  
2. Що виступає предметом економічної конкуренції?  
3. Що є спільного та відмінного між ціновою та неціновою 

конкуренцією?  
4. Якими є форми конкуренції?  
5. На яких рівнях протікає конкурентна взаємодія суб’єктів конкуренції?  
6. Охарактеризуйте підходи до класифікації конкурентоспроможності.  
7. Які основні складові конкурентного середовища?  
8. Сутність державної політики в сфері регулювання конкуренції. 
9. Що виступає інтенсивністю конкуренції? 
10. Які типи ринкової поведінки підприємств виділяють в залежності від 

цілей, що переслідують підприємства?  
11. Якими є основні ознаки конкурентоспроможності ринкового суб’єкта?  
12. Дайте порівняльну характеристику основних ринкових структур.  
13. Які об’єкти можуть характеризуватися такою властивістю як 

конкурентоспроможність?  
14. Що являє собою конкурентне середовище підприємства?  
15. На аналіз яких складових конкурентного середовища спрямована 

модель “П’яти сил конкуренції” М.Портера?  
16. У яких формах реалізується державна політика в сфері регулювання 

конкуренції?  
17. Які основні рушійні сили ринку звичайно ініціюють зміни умов 

конкуренції в галузі?  
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18. Які фактори впливають на інтенсивність суперництва між 
підприємствами (силу конкурентної боротьби)?  

19. За допомогою яких методик і показників визначається рівень 
інтенсивності конкуренції на конкретному ринку?  

20. За якими критеріями здійснюється типологізація конкурентів?  
21. Охарактеризуйте підходи до аналізу конкурентів, виділіть їх переваги 

та недоліки  
22. На яких об’єктах, на думку Майкла Портера, слід концентрувати 

увагу під час аналізу конкурентів?  
23. У якій послідовності виконується аналіз конкурентів за допомогою 

карти стратегічних груп конкурентів?  
24. Який зміст вкладається у поняття «ключові фактори успіху»?  
25. Що є спільного та відмінного між ринковими факторами успіху та 

ключовими компетенціями?  
26. Якими чинниками визначається ступінь задоволення споживача 

покупкою?  
27. Що таке конкурентні переваги підприємства?  
28. Якими властивостями характеризуються конкурентні переваги?  
29. У чому полягає сутність концепції „Ланцюгу створення вартості”?  
30. Якими є основні положення концепції „Стратегічних зон 

господарювання”?  
31. Які різновиди конкурентних переваг виділяються за критерієм 

«джерела створення та можливість імітації»?  
32. Які специфічні стадії еволюції пройшли конкурентні переваги 

протягом ХХ ст.?  
33. У чому проявляється взаємозв’язок базової стратегії конкуренції та 

конкурентних переваг?  
34. Який зміст вкладається у поняття «конкурентна стратегія»?  
35. Що являє собою система конкурентних стратегій та які різновиди 

стратегій вона охоплює?  
36. Що є характерним для кожної з трьох генеричних стратегій 

конкуренції М.Портера?  
37. Які основні типи наступальної стратегії конкурентної поведінки 

виділяють сучасні дослідники?  
38. В яких формах реалізуються оборонні стратегії конкурентної 

поведінки?  
39. Які складові охоплює стратегія забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства?  
40. Якими є базові принципи формування конкурентної стратегії?  
41. Який інструментарій використовується у процесі розробки системи 

конкурентних стратегій?  
42. Яким чином здійснюється проектування стратегії конкуренції для 

підприємств з різним ступенем домінування на ринку?  
43. Якими є шляхи та засоби адаптації стратегії конкуренції до 

особливостей структури конкурентного середовища та динаміки ринку?  
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44. Що таке конкурентоспроможність товару?  
45. Які характеристики товару виступають в якості критеріїв його 

конкурентоспроможності?  
46. Як класифікуються чинники, що визначають конкурентоспроможність 

товару?  
47. Яких принципів слід дотримуватись при оцінці 

конкурентоспроможності товарів?  
48. З яких стадій складається процес оцінки рівня 

конкурентоспроможності товару?  
49. Які методи оцінки конкурентоспроможності виділяються за формою 

представлення результатів оцінки?  
50. У чому полягає сутність методу розрахунку інтегрального показника 

конкурентоспроможності товару?  
51. Якою є основна мета управління конкурентоспроможністю товару за 

Ф.Котлером?  
52. Який сенс вкладається у поняття «якість продукції»?  
53. Охарактеризуйте групи факторів, що впливають на рівень якості 

продукції.  
54. Яке місце займає стандартизація у забезпеченні якості і 

конкурентоспроможності продукції?  
55. Якими є основні підходи до управління конкурентоспроможністю 

товару?  
56. У чому полягає сутність комплексного підходу до управління 

конкурентоспроможністю товару?  
57. Якою є специфіка відтворювально-еволюційного підходу до  

управління конкурентоспроможністю товару?  
58. Назвіть перспективні шляхи забезпечення конкурентоспроможності 

продукції українських підприємств.  
59. Які чинники визначають рівень конкурентоспроможності 

підприємства?  
60. Якими є ключові аспекти забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства?  
61. На яких принципах ґрунтується оцінка рівня конкурентоспроможності 

підприємства? Які етапи охоплює загальний порядок дослідження, оцінки та, в 
цілому, управління конкурентоспроможністю підприємства?  

62. Яким чином класифікуються методи оцінки конкурентоспроможності 
підприємства за формою представлення результатів оцінки?  

63. Які методи входять до групи комплексних методів оцінки 
конкурентоспроможності підприємства? Якими є переваги та недоліки кожного 
з них?  

64. У чому полягає мета та що є об’єктом управління 
конкурентоспроможністю підприємства?  

65. Які фізичні та юридичні особи можуть виступати суб’єктами 
управління конкурентоспроможністю підприємства?  
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66. Реалізацію яких управлінських функцій передбачає управління 
конкурентоспроможністю підприємства?  

67. 9. Які дії включає в себе процес управління конкурентоспроможністю 
підприємства?  

68. Якою є типологія бізнес-організацій за різними ознаками та якими є 
специфічні особливості забезпечення конкурентоспроможності бізнес-
організацій різних типів?  

69. Що являє собою програма підвищення конкурентоспроможності?  
70. Які принципи покладаються в основу управління розробкою та 

реалізацією програми підвищення конкурентоспроможності?  
71. Охарактеризуйте основні засоби підвищення 

конкурентоспроможності підприємства.  
72. Якими є найбільш поширені групові форми підвищення 

конкурентоспроможності?  
73. У яких основних сферах здійснюється підвищення 

конкурентоспроможності на підприємстві.  
74. Які загальні дії охоплює процес розробки та реалізації програми 

підвищення конкурентоспроможності підприємства?  
75. Якими є зовнішні та внутрішні передумови, що визначають 

необхідність розробки програм підвищення конкурентоспроможності?  
76. За яких передумов успіх розробки та реалізації програми підвищення 

конкурентоспроможності підприємства є максимально імовірним?  
77. Які стадії охоплює процес розробки програми підвищення 

конкурентоспроможності?  
78. З якими суттєвими ризиками пов’язана реалізація програми 

підвищення конкурентоспроможності.  
79. Охарактеризуйте складові та послідовність контролю програми 

(проекту) підвищення конкурентоспроможності.  
80. У чому полягає специфіка вітчизняного підходу до забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки?  
81. Яким є міжнародний досвід реалізації різноманітних програм, 

спрямованих на покращення ринкового положення конкретних підприємств, 
розв’язання їх внутрішніх проблем та формування стійких конкурентних 
позицій?  

 
Завдання для підготовки до дискусій 

 
1. Економічна конкуренція та відмітні риси її сучасного трактування. 

Цінова та нецінова конкуренція : спільне та відмінне.  
2. Типи ринкової поведінки підприємств. Основні ознаки 

конкурентоспроможності ринкового суб’єкта.  
3. Конкурентне середовище підприємства. Модель “П’яти сил 

конкуренції” М.Портера.  
4. Державна політика в сфері регулювання конкуренції.  
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5. Методики і показники визначення рівня інтенсивності конкуренції на 
конкретному ринку.  

6. Аналіз конкурентів за допомогою карти стратегічних груп конкурентів. 
Ринкові фактори успіху та ключові компетенції.  

7. Конкурентні переваги підприємства. Стадії еволюції конкурентних 
переваг.  

8. Сутність концепції „Ланцюгу створення вартості”.  
9. Основні положення концепції „Стратегічних зон господарювання”.  
10. Різновиди конкурентних переваг за критерієм «джерела створення та 

можливість імітації».  
11. Типи наступальної стратегії конкурентної поведінки.  
12. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Базові 

принципи формування конкурентної стратегії.  
13. Конкурентоспроможність товару. Характеристики товару, що 

виступають в якості критеріїв його конкурентоспроможності.  
14. Класифікація чинників, що визначають конкурентоспроможність 

товару. Принципи оцінки конкурентоспроможності товарів.  
15. Методи оцінки конкурентоспроможності за формою представлення 

результатів оцінки. Стадії процесу оцінки рівня конкурентоспроможності 
товару.  

16. Сутність методу розрахунку інтегрального показника 
конкурентоспроможності товару.  

17. Основна мета управління конкурентоспроможністю товару за 
Ф.Котлером.  

18. Сутність поняття «якість продукції». Групи факторів, що впливають 
на рівень якості продукції.  

19. Основні підходи до управління конкурентоспроможністю товару.  
20. Сутність комплексного підходу до управління 

конкурентоспроможністю товару.  
21. Специфіка відтворювально-еволюційного підходу до управління 

конкурентоспроможністю товару.  
22. Перспективні шляхи забезпечення конкурентоспроможності продукції 

українських підприємств.  
23. Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності 

підприємства. Ключові аспекти забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства.  

24. Принципи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. Етапи 
аналізу, оцінки та, в цілому, управління конкурентоспроможністю 
підприємства.  

25. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства за формою 
представлення результатів оцінки.  

26. Методи, що входять до групи комплексних методів оцінки 
конкурентоспроможності підприємства. Переваги та недоліки.  
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27. Мета та об’єкт управління конкурентоспроможністю підприємства.  
28. Управлінські функції, що передбачає управління 

конкурентоспроможністю підприємства.  
29. Типологія бізнес-організацій за різними ознаками та специфічні 

особливості забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організацій різних 
типів.  

30. Програма підвищення конкурентоспроможності. Принципи 
управління розробкою та реалізацією програми підвищення 
конкурентоспроможності.  

31. Основні засоби підвищення конкурентоспроможності підприємства. 
Групові форми підвищення конкурентоспроможності.  

32. Основні сфери підвищення конкурентоспроможності на підприємстві. 
Загальні дії процесу розробки та реалізації програми підвищення 
конкурентоспроможності підприємства.  

33. Зовнішні та внутрішні передумови, що визначають необхідність 
розробки програм підвищення конкурентоспроможності. Стадії процесу 
розробки програми підвищення конкурентоспроможності.  

34. Ризики, пов’язані із реалізацією програми підвищення 
конкурентоспроможності. Складові та послідовність контролю програми 
(проекту) підвищення конкурентоспроможності.  

35. Специфіка вітчизняного підходу до забезпечення 
конкурентоспроможності національної економіки.  

36. Міжнародний досвід реалізації різноманітних програм, спрямованих 
на покращення ринкового положення конкретних підприємств, розв’язання їх 
внутрішніх проблем та формування стійких конкурентних позицій.  

37. Сучасні принципи менеджменту якості. Функції управління якістю. 
Схема управління якістю в організації за циклом Демінга.  

38. Поняття, принципи та умови реалізації концепції загального 
управління якістю (ТQM). Особливості найвідоміших моделей оцінювання 
підприємств за критеріями премій якості: США, Японії, країн Європи, України.  

39. Призначення та структура стандартів ISO 9000, QS 9000, GMP. 
Сертифікація систем якості на відповідність стандартам ISO 9000.  

40. Порядок розроблення та впровадження СУЯ в діяльність суб’єктів 
господарювання. Поняття та види аудиту якості.  
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