
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Управління конкурентоспроможністю підприємства» 

 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Освітня програма Економіка підприємства 

Освітній рівень Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Базова  

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 1 курс, 2 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 ЄКТС 

Розподіл за видами занять та 

годинами 

Лекції – 14 год. 

Практичні (семінарські) – 26 год. 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен 

Кафедра Економіки підприємства та менеджменту, другий 

корпус, ауд.40,  http://www.kafepm.hneu.edu.ua/ 

Викладач Селезньова Галина Олександрівна, кандидат економічних 

наук, доцент  

Контактна інформація 

викладача 

seleznova.g.o@gmail.com 

Дні занять Згідно розкладу занять 

Консультації Згідно графіку консультацій 

Мета навчальної дисципліни – формування системи знань і практичних навичок з 

ефективного управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах 

господарювання. 

Передумови навчання: наявність базових знань про діяльність підприємства, його зовнішнє 

середовище, економічну ефективність.  

Попередні дисципліни: макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства, 

менеджмент, стратегія підприємства 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи конкурентоспроможності та діагностика середовища 

з метою забезпечення конкурентних переваг 

Тема 1. Сучасні теорії конкуренції  

Тема 2. Державне регулювання конкуренції 

Тема 3. Діагностика конкурентного середовища підприємства 

Тема 4. Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства та його складових 

Тема 5. Формування конкурентних переваг підприємства 

Змістовий модуль 2. Сучасні технології управління конкурентоспроможністю підприємства 

Тема 6. Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства 

Тема 7. Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства 

Тема 8. Особливості управління конкурентоспроможністю продукції 

Тема 9. Управління конкурентоспроможністю підприємства 

Тема 10. Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність підприємства 

Сторінка курсу на платформі 

Мoodle (персональна 

навчальна система)  

https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=5329  
Робоча програма, технологічна карта, конспект лекцій, 

презентації лекцій, завдання для практичних занять, 

самостійної роботи, методичні рекомендації щодо 

виконання практичних завдань 
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Рекомендовані джерела 
Основні 
1. Селезньова Г. О. Управління конкурентоспроможністю підприємства : конспект лекцій / Г. О. 
Селезньова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 196 с. 2. Управління конкурентоспроможністю 
підприємства : навч. посіб. / С. М. Кліменко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабань та ін. – К. : 
КНЕУ, 2008. – 520 с. 
Допоміжні 
3. Булах І. В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства сфери телекомунікацій : 
монографія / І. В. Булах, Т. Б. Надтока. – Донецьк. : ДРУК-ІНФО, 2010. – 244 с. 2. Драган О.І. 
Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти : монографія / О.І. 
Драган. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 160 с. 3. Іванов Ю. Б. Конкурентні переваги підприємства: 
оцінка, формування та розвиток: Монографія / Ю. Б. Іванов, П. А. Орлов, О. Ю. Іванова. – Х. : 
ВД «ІНЖЕК», 2008. – 352 с. 
Система оцінювання результатів навчання 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця використовує накопичувальну (100 бальну) систему оцінювання. 
Підсумкова кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої освіти складається з суми 
балів за поточну та підсумкову успішність. Максимальна кількість балів за поточну 
успішність – 60. Мінімальна кількість балів – 35 балів. Максимальна кількість балів за 
підсумкову успішність – 40. Мінімальна кількість балів за підсумкову успішність – 25. 
Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 
Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Лекції 3,5 
Завдання за темами 9,5 
Перевірка СРС 11 
Експрес-опитування 6 
Поточні КР 10 
Колоквіуми 20 
Екзамен 40 

Максимальна кількість балів 100 
Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно  
82 – 89 B 

добре 
зараховано 

74 – 81 C 
64 – 73 D 

задовільно 
60 – 63 E 
35 – 59 FX 

незадовільно не зараховано 
1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни  
Політика навчальної дисципліни базується на засадах академічної доброчесності ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця. https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/ 
Заборонено оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, 
отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або 
відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства. 
Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів) 
Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 
форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни 
https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=231   
 

Силабус затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства та менеджменту 
«9» вересня 2020 р. Протокол № 3 

https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/
https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=231

