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Курс та семестр, у 

якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

2 семестр для магістрів 

Факультети, 

студентам яких 

пропонується вивчити 

дисципліну 

Економіко-гуманітарний факультет  

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності 

 Здатність  проведення досліджень  на відповідному рівні  

 Вміння обирати та використовувати стратегії, методи та 

інструментарій управління конкурентоспроможністю 

Встановлювати критерії, за якими організація визначає 

подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні  стратегії конкуренції  підприємства 

Здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість 

Здатність до управління  конкурентоспроможності організацією 

Результати навчання 

Застосовувати  концепції, методи та інструменти управління 

конкурентоспроможності  для результативного та ефективного 

управління організацією  

Планувати діяльність організації, вміти обирати  в стратегії 

конкуренції 

 Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, 

генерування підприємницької ідеї 

Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, 

ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх 

реалізації  

Вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх 

інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 



забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних 

стандартів та рекомендацій моделей досконалості 

Опис дисципліни  

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

Дисципліна «Управління конкурентоспроможністю» 

Теми аудиторних 

занять та самостійної 

роботи 

32 години лекцій та 16 години практичних занять 

Основні теми лекцій: 

Тема 1  Основи теорії конкуренції 
Тема 2. 2 Сутність основних економічних законів ринкових відносин 

Тема 3. Стратегії  конкуренції 

Тема 4. Організаційні форми бізнесу 

Тема 5 Узагальнюючі показники оцінки конкуренції  

Тема 6 Теорія управління конкурентними перевагами 

Тема 7 Наукові підходи до управління конкурентоспроможністю 

Тема 8. Вплив сучасного ринку на конкурентоспроможність     

залізничних перевезень 

Тема 9 Методи оцінки конкурентоспроможності об’єктів 

Тема 10 Формування цілей  та структури стратегії підвищення 

конкуренції організації 
Тема 11 Методи розробки нормативів  конкурентоспроможності 

об’єктів 

Тема 12.Логіка бізнесу 

Тема 13 Підвищення конкурентоспроможності пасажирських 

перевезень 

Тема 14. Управління конкурентоспроможністю залізничного 

транспорту за рахунок структурної реформ 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 

Рекомендована література 

1. Закон України  Про захист економічної конкуренції ( Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 12, ст.64 ) – 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14  

2. Закон України  Про внесення змін до Закону України "Про захист 

економічної конкуренції" щодо підвищення ефективності системи 

контролю за економічними концентраціями. (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2016, № 13, ст.143) – 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/935-19  

3. Закон України Про захист від недобросовісної конкуренції - 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80  

4. Закон України Про захист від недобросовісної конкуренції від 

07.06.1996 № 236/96-ВР 

http://kodeksy.com.ua/pro_zahist_vid_nedobrosovisnoyi_konkurentsiyi.

htm  

5. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції. Пер. с англ. – К. Основи, 

1998. 

6. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України Пер. с англ. –  М. 

1993. 

7. Скударь Г.М. Управление конкурентоспособностью крупного 

акціонерного общества: проблемы и решения. – К.: Наукова думка, 

1999. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/935-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80
http://kodeksy.com.ua/pro_zahist_vid_nedobrosovisnoyi_konkurentsiyi.htm
http://kodeksy.com.ua/pro_zahist_vid_nedobrosovisnoyi_konkurentsiyi.htm


8. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия 

управления. Учебно-практическое пособие. – М. ИНФРА. – М. –

2000. 

9. Пастернак - Таранушенко Г. Рожок В. Конкуренция. Курс лекций и 

практических. К. 2002. 

10. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. 

Навч. посіб. К. 2003. 

11. Указ Президента України від 20.04.00 р. № 603/2000 “Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 11 квітня 2000 

року “Про стан залізничного транспорту України та заходи щодо 

його ефективного функціонування”.  

12. Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на 

середньостроковий період та до 2020 року, затверджена рішенням 

Колегії Мінтрансу від 23.10.01 р. Наказ МТУ від 05.11.01 р. № 764. 

13. Указ Президента України від 11.06.98. № 615/98 “Про затвердження 

Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу”; 

14. Директива Ради Європейського співтовариства 91/440/ЄС від 

29.07.91 р. Про розвиток залізниць у Європейському співтоваристві 

із змінами викладеними у директиві ЄЕС 2001/12 від 26.02.2001 р.;  

15. Залізничний транспорт України. 2000-2004 р.р. 

16. Железнодорожный транспорт. 1999-2004 р.р. 

17. Науково-дослідна робота "Дослідження перспективної моделі 

управління залізничним транспортом в ринкових умовах з 

визначенням оптимальної організаційно-правової форми суб'єкту 

господарювання". Реєстраційний № 0103U007280. 2004 р. 

18. Розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) та програми 

реформування пасажирського господарства. Реєстраційний № 

0103U007781. 2004 р. 

19. Кірпа Г.Н. Інтеграція залізничного транспорту України у 

європейську. транспортну систему: Монографія.  - Д.: Вид-во 

Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, Арт - 

Прес, 2003. - 268. 

20. , Арт - Прес, 2003. - 268.  

21. Обзор международного опыта реформирования 

железнодорожного транспорта. – К. : "Эрнст энд Янг", 2006. – 

100 с. 

22. Кулаєв Ю. Ф. Методы экономической оценки 

инвестиционных проектов на транспорте: Учебно-метод. 

пособие. – К.: Транспорт України, – 2001.            – 182 с. 

23. Экономика железнодорожного транспорта : учебник / Н. П. 

Терешина,  

В. Г. Галабурда, М. Ф. Трихунков и др.; под ред. Н. П. 

Терешиной, Б. М. Лапидуса, М. Ф. Трихункова. – М.: УМЦ 

ЖДТ, 2006. – 801 с.   

24. Хяйек Ф. Конкуренция как процедура открытия / Ф. Хяйек // 

Мировая экономика и международные отношения.  – 1989. – 

№ 12. – 180 с.   
 

 

 


