
Навчальна дисципліна        «Управління якістю та 

конкурентоспроможністю 

 

               

1. 

Інформація про 

навчально-науковий 

інститут 

ННІ «Каразінський банківський інститут» 

2. Курс навчання другий 

3. Ступень підготовки бакалавр 

4. Статус дисципліни вибіркова дисципліна 

5. Ступень підготовки бакалавр 

6. Мінімальна кількість 

студентів 

15 осіб 

7. Попередні умови 

вивчення 

дисципліни 

Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень А) 

 

8. Факультети, 

студентам яких 

пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 

всі факультети (крім тих ОПП, в яких дана 

дисципліна представлена як обов’язкова)  

9. Семестр (осінній/ 

весняний) 

четвертий (весняний) 

10. Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Менеджменту, бізнесу та професійних 

комунікацій 

11. Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни 

К.е.н., доцент Торяник Жанна Іванівна 

Zhannator17@gmail.com 

12. Мета дисципліни формування у студентів системи знань з теорії та 

методології управління якістю; принципів 

побудови та функціонування систем управління 

якістю; вивчення нормативно-правових, 

організаційних та економічних питань щодо 

управління якістю, ознайомлення з принципами, 

методами і механізмами підвищення 

конкурентоспроможності підприємств та 

ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання. 

13. Очікувані 

результати навчання 

Результати навчання за дисципліною: 

РН1. Демонструвати вміння проводити діагностику і 

аналіз конкурентного середовища фірми. 

РН2. Виявляти тенденції і перспективи розвитку 

конкретних ринків і використовувати ці результати в 

своїй практичній діяльності 



РН3. Виявляти наявні конкурентні переваги, 

прогнозувати та оцінювати потенціал 

конкурентоспроможності суб’єкта підприємництва. 

РН4. Оцінювати рівень конкурентоспроможності 

продукції (послуг) суб’єкта підприємництва. 

РН5. Демонструвати вміння обґрунтовувати 

конкурентну стратегію підприємства.  

РН6. Розуміти основні положення державних 

законодавчих актів України щодо регулювання 

конкуренції. 

РН7. Визначати шляхи підвищення 

конкурентоспроможності товару, фірми, регіону, країни. 

РН8. Розуміти підходи у проектуванні, впровадженні та 

проходженні процедури встановлення відповідності 

систем управління якістю. 

14. Теми аудиторних 

занять 

Тема 1. Конкуренція та конкурентоспроможність 

як категорії ринкової економіки. 

Тема 2. Державна політика в сфері регулювання 

конкуренції. 

Тема 3. Конкурентне середовище фірми та його 

діагностика. 

Тема 4. Конкурентні переваги та конкурентний 

потенціал підприємства.  

Тема 5. Конкурентні стратегії підприємства. 

Тема 6. Якість та конкурентоспроможність 

продукції: методи  оцінювання. 

Тема 7. Конкурентоспроможність підприємства 

та методи оцінки конкурентоспроможності 

підприємства. 

Тема 8. Управління конкурентоспроможністю 

підприємства.  

Тема 9. Основні поняття та категорії управління 

якістю. 

Тема 10. Системи управління якістю та їх 

методологічні основи. 

15. Теми самостійної 

роботи 

Тема 1. Конкуренція та конкурентоспроможність 

як категорії ринкової економіки. Трансформація 

економічних концепцій конкуренції. 

Тема 2. Державна політика в сфері регулювання 

конкуренції. Закордонний досвід формування 

системи антимонопольного регулювання. 

Тема 3. Конкурентне середовище фірми та його 

діагностика. Система аналізу інформації про 

підприємства-конкуренти. 

Тема 4. Конкурентні переваги та конкурентний 

потенціал підприємства. Теорії конкурентних 

переваг підприємства. Життєвий цикл 



конкурентної переваги підприємства. 

Тема 5. Конкурентні стратегії підприємства. 

Шляхи підвищення конкурентоспроможності 

потенціалу підприємства. 

Тема 6. Якість та конкурентоспроможність 

продукції та методи їх оцінювання. 

Тема 7. Конкурентоспроможність підприємства 

та методи оцінки конкурентоспроможності 

підприємства. 

Тема 8. Управління конкурентоспроможністю 

підприємства. Бенчмаркінг як інструмент 

управління конкурентоспроможністю 

підприємства. 

Тема 9. Основні поняття та категорії управління 

якістю. Інструментарій управління якістю 

продукції при розробці та реалізації програми 

підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. 

Тема 10. Системи управління якістю та їх 

методологічні основи. Системи управління 

якістю та їх методологічні основи: міжнародний 

досвід.  

16. Методи контролю 

результатів навчання  

 

 

Залік – 4 семестр; 

Залік: 60 % – поточний контроль, контрольна 

робота;  

40 % – підсумковий контроль: залікова робота в 

письмовій формі (2 ак. години) 

Оцінювання відбувається за дворівневою 

шкалою ЕСTS. 

17. Навчально-

методичне 

забезпечення 

Дистанційний курс 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3666 

Робоча програма навчальної дисципліни, 

лекційний матеріал; 

Методичні рекомендації і завдання для 

виконання 

самостійної та індивідуальної роботи; 

Методичні рекомендації до складання заліку 

 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3666

