
 
Дисципліна Управління якістю і конкурентоспроможністю 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Дисципліна «Управління якістю і конкурентоспроможністю» 

ґрунтується на досягнутих студентами компетентностях з дисциплін 

«Підприємницька діяльність», «Потенціал i розвиток підприємства», 

«Стратегія i розвиток бізнесу», «Інноваційне підприємництво», 

«Управління бізнес-процесами підприємництва i торгівлі» та ін. 

Що буде вивчатися 

 

Якість, конкуренція і конкурентоспроможність. Конкурентне 

середовище фірми та його діагностика. Регулювання конкуренції на 

національному та міжнародному рівнях Ієрархічна структура якості 

та конкурентоспроможності. Конкурентні переваги і конкурентний 

потенціал фірми. Формування конкурентних переваг фірми. 

Ланцюжок цінностей фірми в системі конкурентного управління. 

Якість і конкурентоспроможність продукції та методи їх 

оцінювання. Системи управління якістю. Методичні основи оцінки 

конкурентоспроможності фірми. Управління якістю і 

конкурентоспроможністю продукції. Управління 

конкурентоспроможністю фірми. Зарубіжний досвід управління 

якістю та конкурентоспроможністю. Конкурентні стратегії фірми. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 

У результаті вивчення курсу студент повинен розуміти, що:  

- управління якістю торкається стратегічних завдань розвитку 

організації та є однією з важливих складових її системи управління; 

- якість визначає рівень конкурентоспроможності компанії та успіх 

її функціонування на ринку;  

- високу якість продукції в умовах насиченого ринку може бути 

забезпечено лише за умов високої якості функціонування всіх 

підсистем організації.  

Знати: - сутність основних теоретичних положень сучасної 

концепції управління якістю;  

- призначення та механізм застосування класичних і сучасних 

методів та інструментів управління якістю в поточній діяльності 

підприємств;  

- послідовність етапів створення на підприємстві системи 

менеджменту якості, базуючись на процесному підході, та 

забезпечення її ефективного функціонування на основі концепції 

постійного поліпшення;  

- порядок застосування міжнародних стандартів у процесі створення 

та сертифікації системи управління якістю на підприємстві та 

проведення внутрішнього й зовнішнього аудиту системи управління 

якістю.  

Уміти: - інтегрувати стратегію управління якістю в загальну 

систему стратегічного управління підприємства;  

- здійснювати економічні розрахунки щодо обґрунтування 

організаційно-технічних рішень, спрямованих на підвищення якості 

та продуктивності;  

- застосовувати статистичні методи управління якістю в операційній 

діяльності у процесі забезпечення якості виконання технологічних 

операцій;  

- описувати бізнес-процеси, що відбуваються в організації й 
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будувати процесну модель підприємства;  

- розробляти документацію системи управління якістю організації 

відповідно до вимог стандартів ISO 9000 при побудові системи та 

підготовці підприємства до сертифікації. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в 

ситуаціях, які виникають в професійній діяльності.  

2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення. ПРН 

3. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з 

представниками різних професійних груп.  

4. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією 

виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі 

та/або біржової діяльності.  

5. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення 

якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність.  

6. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів 

господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності.  

7. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що 

відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових 

структурах, і робити відповідні висновки для прийняття 

управлінських рішень. 

8. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері 

підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності.  

9. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов 

невизначеності та ризиків.  

10. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для 

ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, 

торговельних та/або біржових структур. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні: 

ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності).  

ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

спеціальні 

СК 1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.  

СК 2. Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в 

підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності  

СК 3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів 

господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності.  

СК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття 

управлінських рішень у професійній діяльності.  

СК 5. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів 



в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні / семінарські / самостійна робота / 

індивідуальне завдання  

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 


