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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

«Управління конкурентною політикою» – дисципліна, яка вивчається 

при підготовці фахівців з галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування». Невід'ємною складовою соціально орієнтованої ринкової 

економіки є ефективно функціонуюча ланка реальної економіки – 

підприємства. Формування та забезпечення конкурентоспроможності 

української економіки та її ефективне інтегрування у світове економічне 

співтовариство неможливе без ефективного управління проектною діяльністю. 

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. 

Вивчення даної дисципліни базується на концепціях і поняттях теорії 

управління, фінансового менеджменту, стратегічного управління, маркетингу, 

управління персоналом, макро- та мікроекономікою і спрямоване на 

формування сучасного фахівця.  

Дисципліна «Управління конкурентною політикою» тісно пов’язана з 

іншими дисциплінами навчального плану, такими як «Менеджмент», 

«Фінансовий менеджмент», «Економіка підприємства», «Стратегічне 

управління», «Організація виробництва». 

Предметом навчальної дисципліни є економічні відносини, що 

виникають у процесі управління конкурентною політикою. 

Метою дисципліни  є формування  у студентів теоретичних знань та 

практичних навиків щодо управління  конкурентною політикою в сучасних 

умовах господарювання. 

Основними завданнями, які мають бути вирішені у процесі вивчення 

дисципліни, є:  

- формування у студентів вмінь засвоєння студентами термінологічного 

апарату у сфері конкуренції; проведення конкурентного аналізу;  

- прийняття рішень стосовно способів ведення конкурентної боротьби; 

- ознайомлення та практична апробація маркетингової інформації;  

- оволодіння методикою аналізу конкурентоспроможності об’єкту. 

Навчальна дисципліна охоплює 10 тем, що розкривають логіку 

викладання даної дисципліни. 

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент 

набуде компетентностей: 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв`язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного 

управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності : 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні.  
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ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати 

сучасні комунікаційні технології.  

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Фахові компетентності: 

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 

попереджати та розв’язувати конфлікти.  

СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління 

та інших організацій публічної сфери.  

СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 

технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного 

урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.  

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, 

центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.  

СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб 

забезпечення національної безпеки України.  

СК07. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, 

аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку 

нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування.  

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-

економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях. СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку 

діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.  

СК11.Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських та 

адміністративних  продуктів, послуг чи процесів.  

СК12. Здатність аналізувати діяльність інституцій державного та 

корпоративного секторів на предмет корупційних дій  

СК13. Здатність до державно-приватного співробітництва в процесах 

вироблення, реалізації та оцінювання публічної політики в площині перетину 

сфер управління, економіки, публічної діяльності. 

Програмні результати навчання 

студент повинен знати: 

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу 

публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.  

ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та 

адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та 

проблеми, розробляти проекти нормативно-правових актів для їх усунення.  

ПРН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й 

нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах 

своєї професійної компетенції.  

ПРН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, 

ризиками, проектами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 

технології, міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур. 
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уміти:  

ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою 

позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у 

сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм.  

ПРН10. Представляти органи публічного управління й інші організації 

публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх 

діяльності.  

ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері 

публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, 

постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних 

методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих 

висновків.  

ПРН13.  Уміти аналізувати політику та організаційні форми залучення 

громадськості до процесів ефективного урядування, уміння організовувати 

моніторинг діяльності публічної організації, формувати систему показників та 

критеріїв, здійснювати їх ідентифікацію. 

ПРН14. Розробляти систему заходів інституційного характеру, спрямовану 

на підвищення ефективності залучення приватних партнерів до будівництва і 

експлуатації інфраструктурних проектів та залучення інвестицій, як  одним із 

пріоритетних напрямків діяльності громад, розвиток державно-приватної 

співпраці. 

 

 

 Опанування навчальної дисципліни повинно забезпечувати необхідний 

рівень сформованості вмінь: 
 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній діяльності 

при розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий 

Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 5 кредитів. 

 

Форма контролю: поточний контроль, залік. 
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РОЗДІЛ 2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Опис предмета навчальної дисципліни «Управління конкурентною політикою» 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та назва галузі знань 

28  «Публічне управління та адміністрування» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 

Цикл навчального плану 

вибіркова дисципліна за спеціальністю 

Курс: 4, Семестр: 7 

Спеціальність 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин за 

ОПП 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції 

Семіна

рські/ 

практи

чні 

Самостійна робота 

  281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

5 150 48 32 16 102 

 Публічне 

адміністрування та 

управління бізнесом 

Кількість  

тижневих 

годин 

Кількість змістових 

модулів 
Вид контролю 

3 10 Поточний контроль, залік 

Методи навчання 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота, робота в групах, Інтернеті, 

розв’язування ситуаційних вправ та творчих завдань тощо 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ» 

 

Номер 

теми 

Назва теми 

Тема 1 Управління конкурентною політикою як складова економічної політики 

держави 

Тема 2. Суть, значення конкуренції та конкурентоспроможності  

Тема 3. Конкурентна політика держави 

Тема 4. Конкурентна політика в системі інструментів державного регулювання 

економіки 

Тема 5. Методи оцінки конкурентоспроможності 

Тема 6. Діагностика управління конкурентною політикою підприємства 

Тема 7. Обґрунтування вибору стратегії як інструмента управління конкурентною 

політикою 

Тема 8. Організаційно-економічне забезпечення теми управління конкурентною 

політикою 

Тема 9. Конкурентна політика та політика у сфері малого та середнього бізнесу. 

Тема 10. Конкурентна політика ЄС: напрями управління. 

 
 

 

 



7 

 

 

 

РОЗДІЛ 4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Управління конкурентною політикою як складова економічної політики 

держави 

  

Управління конкурентною політикою як складова частина економічної 

політики будь-якої сучасної держави. Складність процесу функціонування та 

розвитку конкурентних відносин. Основні правила конкурентної поведінки суб'єктів 

господарювання.  Державна конкурентна політика. Сприяння і заохочення 

конкуренції - основа сучасної конкурентної політики. Конкурентне законодавство як 

правова основа конкурентної політики. Конституційне значення конкурентної 

політики. 

 

Тема 2. Суть, значення конкуренції та конкурентоспроможності  

 

Сутність і функції конкуренції. Види і фактори конкуренції. 

Конкурентоспроможність, основні фактори. Класифікація поняття 

«конкурентоспроможність». Зв'язок конкурентоспроможності з іншими категоріями 

теорії конкуренції. Стратегічний потенціал як основа забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства. 

 

Тема 3. Конкурентна політика держави 

 

Політика розвитку конкуренції формується на основі принципу стратегічного 

державного управління довкола чотирьох векторів, кожний з яких включає набір 

заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, – розвитку більш ефективної 

конкуренції: лібералізація товарних ринків; забезпечення сталого управління у сфері 

економічної конкуренції; посилення про конкурентних дій самих ринкових суб’єктів; 

підвищення конкурентоспроможності національних товаровиробників. Розвиток 

конкуренції відображається через поліпшення показників, що характеризують стан і 

динаміку конкурентного середовища на вітчизняних товарних ринках Методи 

конкурентної політики держави: організаційно-контролюючі; адміністративно-

імперативні; профілактично-роз’яснювальні.  Засоби конкурентної політики держави. 

 

Тема 4. Конкурентна політика в системі інструментів державного 

регулювання економіки 
 

Конкурентна політика як одна з форм державного регулювання національної 

економіки. Складність процесу функціонування та розвитку конкурентних відносин 

зумовлює необхідність формування державної конкурентної політики як окремого 

цілісного напряму економічної політики. Конкурентна політика - один із 

найскладніших видів економічної політики. Конкурентна політика як складова 

економічної політики держави. Конкурентна політика держави сприяє економічній 

конкуренції, заохочуючи або змушуючи незалежних покупців і продавців вступати у 

конкуренцію на ринку. Суть конкурентного регулювання, що спрямоване на 

підтримання раціональної ринкової структури та формування ефективної 

конкурентної поведінки підприємств. 
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Тема 5. Методи оцінки конкурентоспроможності 

 

Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності. Якісні методи 

оцінювання. Кількісні методи, що дають змогу оцінювати реальні шанси суб’єкта 

господарювання у конкурентній боротьбі за привабливі стратегічні зони 

господарювання та приймати виважені, з тактичного та стратегічного погляду, 

управлінські рішення. Спеціальні методи оцінки – методи, що дозволяють оцінити 

конкурентоспроможність підприємства за окремими аспектами його діяльності – 

виробничим, інноваційним, маркетинговим, фінансовим тощо. Комплексні методи  

Основні принципи оцінки конкурентоспроможності. Оцінка конкурентоспроможності 

інтегрованих структур бізнесу та суб’єктів господарювання. 

 

Тема 6. Діагностика управління конкурентною політикою підприємства 

 

Аналіз діяльності конкурентів як діюча система контролю й аналізу 

підприємств-конкурентів, метою якої є визначення їх позицій, виявлення сильних і 

слабких сторін їх діяльності, оцінка власних можливостей і на цій основі – розробка 

стратегії й тактики конкурентної поведінки на ринку. Оцінка конкурентного 

середовища підприємства. Напрями оцінки стратегічного потенціалу підприємства. 

Методичні основи оцінювання конкурентних переваг підприємства. 

 

Тема 7. Обґрунтування вибору стратегії як інструмента управління 

конкурентною політикою 

 

Конкурентна стратегія як концепція й система підпорядкованих їй дій 

підприємства, спрямованих на досягнення кінцевих цілей, що передбачають як 

довгострокові дії, від яких залежать майбутні конкурентні можливості підприємства з 

одержання конкурентних переваг над іншими підприємствами, так і короткострокові 

тактичні ходи для адекватної й своєчасної реакції на ситуацію, необхідну для 

досягнення ринкового успіху. Основною метою конкурентної стратегії є досягнення й 

реалізація конкурентних переваг, вона пов'язана винятково з планами конкурентної 

поведінки й наданням додаткових цінностей для споживачів. Умови формування 

конкурентної стратегії: визначення стратегічної мети підприємства та визначення 

типу конкурентної переваги. Стратегічна мета підприємства виділяє цільовий ринок і 

відповідно масштаб конкуренції, що припускає орієнтацію на весь ринок або на 

окремий його сегмент.  

Вибір конкурентної стратегії, що відповідає стану конкурентного середовища. 

Модель розвитку стратегічного потенціалу підприємства. Моделювання конкурентної 

боротьби інтегрованих структур бізнесу 

 

Тема 8. Організаційно-економічне забезпечення теми управління 

конкурентною політикою 

 

Організація моніторингу конкурентного середовища. Моніторинг 

конкурентного середовища підприємства як комплекс взаємозалежних дій, 

спрямованих на постійний контроль за станом факторів конкурентного середовища 

суб’єкта господарювання й розробку способів адаптації до їх змін, що ґрунтуються на 

своєчасній оцінці і прогнозуванні ключових процесів у даному середовищі на базі 

отриманої інформації. Метою організації цієї системи моніторингу є поширення 
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розуміння поточного стану й тенденцій розвитку конкурентного середовища, у якому 

перебуває підприємство, для прийняття обґрунтованих рішень щодо управління цими 

процесами. Основні завданням моніторингу конкурентного середовища. Предметна 

сфера моніторингу конкурентного середовища. 

Формування системи стратегічного контролю підприємства. Механізм 

управління конкурентними ризиками. Моніторинг конкурентних переваг. Розробка 

системи заходів щодо підтримки й розвитку конкурентних переваг.  

 

Тема 9. Конкурентна політика та політика у сфері малого та середнього бізнесу.  

 

Взаємозв’язок сучасної державної політики у сфері малого та середнього 

бізнесу з конкурентною політикою. «Деолігархізація», «детронізація олігархів» та 

«відкриття природних монополій», їх суть, значення. 

Значення конкурентної політики та політики у сфері малого та середнього 

бізнесу в розвитку економіки. Ефективність конкуренції на ринках, де домінують 

МСП, Динаміка взаємовідносин між МСП і великими компаніями та механізм 

формування конкурентної політики, яка враховує специфічні умови для 

функціонування малих і середніх підприємств в Україні. 

  

Тема 10. Конкурентна політика ЄС: напрями управління 

 

Історія формування спільної конкурентної політики ЄС. Адаптація 

українського законодавства до правил ЄС. Дослідження правових засад 

співробітництва України та Європейського Союзу з питань захисту конкуренції 

відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Визначення прогалини українського конкурентного законодавства. Перспективи і 

тенденції розвитку правового забезпечення захисту конкуренції в Україні. 

Імплементація положень законодавства ЄС щодо вертикальних угод. 
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