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ППООЯЯССННЮЮВВААЛЛЬЬННАА  ЗЗААППИИССККАА  
 

Особливістю сучасного менеджменту є його орієнтація на ефективне 

ведення господарства в умовах розвитку ринкових відносин. Ринок змінює 

погляди на природу, роль, сутність та значення праці керівників підприємств 

та організацій. На перше місце висуваються самостійність, ініціатива, 

діловитість, творче мислення, готовність до розумного ризику. 

Економічна конкуренція – невід’ємна риса, одне з фундаментальних і 

багатопланових явищ, основа механізму функціонування товарного 

виробництва та ринкового господарства. Поряд з попитом, пропозицією та 

ціною конкуренція є важливим важелем дії закону вартості як основного 

закону товарного виробництва. Конкурентоспроможність – це властивість 

об’єкта, яка характеризується рівнем реального або потенціального 

задоволення конкретної потреби порівняно з аналогічними об’єктами, які 

представлені на певному ринку. Управління конкурентоспроможністю 

підприємств – одне з найважливіших функціональних завдань сучасного 

менеджменту, основна умова ефективного існування та розвитку 

підприємництва в Україні. 

Мета вивчення дисципліни “Управління конкурентоспроможністю 

ппррооддууккццііїї” – ознайомитися з принципами, методами та механізмами 

підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання та набути навичок управління, необхідних для професійної 

діяльності менеджера. Завдання навчальної дисципліни: 

--  ссппрриияяттии  ооппааннууввааннннюю  ссттууддееннттааммии  ннооввооїї  ррииннккооввооїї  ііддееооллооггііїї;;  

--  ддооппооммооггттии  ссттууддееннттаамм  ооввооллооддііттии  ооссннооввааммии  ттееооррііїї  ззаассттооссуувваанннняя  

ввііддппооввіідднниихх  ппііддххооддіівв  ттаа  ммееттооддіівв  ппііддввиищщеенннняя  

ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі  ппррооддууккццііїї  ттаа  ппооссллуугг;;  

--  зз’’яяссууввааттии  ммееххааннііззмм  ттаа  ііннссттррууммееннттии  ппррааккттииччннооїї  ррееааллііззааццііїї  ффууннккцціійй  

ууппррааввлліінннняя  щщооддоо  ппііддввиищщеенннняя  ееффееккттииввннооссттіі  ффууннккццііооннуувваанннняя  

ооррггааннііззааццііїї;;  
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--  ппррооааннааллііззууввааттии  ооссннооввнніі  ччииннннииккии  ккооннккууррееннттнниихх  ппеерреевваагг  ттаа  

ккооннккууррееннттнніі  ппооззииццііїї  ооррггааннііззааццііїї  ннаа  ррииннккуу  ттаа  ввммііттии  ввииккооррииссттооввууввааттии  

ооддеерржжаанніі  ззннаанннняя  уу  ппііддппррииєєммннииццььккіійй  ддііяяллььннооссттіі..  

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ» 
 

№  

пор. 
 

Назва змістового модуля і теми 
 

 

1 

2 

3 

 

4 

Змістовий модуль І. Наукові основи управління 

конкурентоспроможністю 

Теоретичні основи конкуренції 

Державне регулювання конкуренції в Україні 

Наукові підходи щодо оцінки та управління 

конкурентоспроможністю  

Сутність та класифікація основних методів управління 

конкурентоспроможністю 

 

 

5 

 

6 

7 

ЗЗммііссттооввиийй  ммооддуулльь  IIII..  ККооннккууррееннццііяя  ттоовваарріівв  ((ппррооддууккццііїї))  ттаа  

ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннііссттьь  ввииррооббннииккіівв  

ЧЧииннннииккии  ппііддввиищщеенннняя  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі  ппррооддууккццііїї..  

ККооннккууррееннттнніі  ппееррееввааггии 

УУппррааввлліінннняя  ввииттррааттааммии  ввииррооббннииццттвваа 

УУппррааввлліінннняя    яяккііссттюю  ппррооддууккццііїї  

 

 

8 

9 

Змістовий модуль ІІІ. Зміст системи забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства 

Сутність зовнішнього середовища системи організації 

Зміст управлінської та цільової підсистем організації 

Разом годин: 90 
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ЗМІСТ 

дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ» 

 

З м і с т о в и й  м о д у л ь І .  Наукові основи управління 
конкурентоспроможністю 

  
 Тема 1. Теоретичні основи конкуренції 

ВВииззннааччеенннняя  іі  ззмміісстт  ппоонняяттьь  ««ккооннккууррееннццііяя»»,,  ««ккооннккууррееннттнніі  ппееррееввааггии»»  іі  

««ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннііссттьь»»::  ссууччаассннее  ппоонняяттттяя  іі  ккллаассииффііккааццііяя..  ККооннккууррееннццііяя  яякк  

ффооррммаа  ффууннккццііооннуувваанннняя  ттооввааррнноо--ррииннккооввооггоо  ггооссппооддааррюювваанннняя..  ЕЕввооллююццііяя  

ккооннккууррееннццііїї  ттаа  їїїї  ффооррммии..  ДДооссяяггннеенннняя  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі  яякк  ссттррааттееггііччннаа  

ммееттаа  ффііррммии..  

Література [10; 13; 14; 21] 

ТТееммаа  22..  ДДеерржжааввннее  ррееггууллюювваанннняя  ккооннккууррееннццііїї  вв  УУккррааїїнніі  

 Роль держави у розвитку конкуренції. Основні фактори, що впливають 

на обмеження конкуренції. Основні напрями антимонопольної політики. 

Система органів Антимонопольного комітету України. Аналіз стану 

монополізації вітчизняної економіки. Державний контроль за економічною 

концентрацією. Захист від недобросовісної конкуренції. 

Література [1–7] 

 

 Тема 3. Наукові підходи щодо оцінки та управління 

конкурентоспроможністю 

ССииссттееммнниийй,,  ллооггііччнниийй,,  ііннннооввааццііййнниийй,,  ііннттееггррааццііййнниийй,,  ккооммппллеекксснниийй,,  

ммааррккееттииннггооввиийй,,  ффууннккццііооннааллььнниийй,,  ссттррууккттууррнниийй,,  ппррооццеесснниийй,,  ссииттууааццііййнниийй,,  

ппооввееддііннккооввиийй  ппііддххооддии  щщооддоо  ууппррааввлліінннняя  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннііссттюю..  ППррииннццииппии  

ууппррааввлліінннняя  ообб’’єєккттааммии::  ппррооггннооззуувваанннняя,,  ппллааннуувваанннняя,,  ееккооннооммііччннооггоо  

ооббґґррууннттуувваанннняя,,  ррааццііооннааллііззааццііїї  ссттррууккттуурр  ттаа  ппррооццеессіівв,,  ууппррааввлліінннняя  ппееррссооннааллоомм  

ттаа  яяккііссттюю,,  рреессууррссооззббеерреежжеенннняя..  ППррииннццииппии  ооццііннккии  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі..  
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Література [10; 12; 21] 

 

 Тема 4. Сутність та класифікація основних методів управління 

конкурентоспроможністю 

ММееттооддии  ууппррааввлліінннняя  ггооссппооддааррссььккооюю  ддііяяллььннііссттюю,,  уу  ттооммуу  ччиисслліі::  ммееттооддии  

ааннааллііззуу,,  ппррооггннооззуувваанннняя,,  ууппррааввлліінннняя  ппееррссооннааллоомм,,  ууппррааввлліінннняя  яяккііссттюю  ппррооддууккццііїї  

((ппооссллуугг)),,  ммееттооддии  ооррггааннііззааццііїї  ппррооццеессіівв..  ППоонняяттттяя  ккооннккууррееннттнниихх  ссттррааттееггіійй  

ппііддппррииєєммссттвваа..  

Література [9; 11; 21] 

 

ЗЗ мм іі сс тт оо вв ии йй   мм оо дд уу лл ьь   II. Конкуренція товарів (продукції)  

та конкурентоспроможність виробників 

  

ТТееммаа  55..  ЧЧииннннииккии  ппііддввиищщеенннняя  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі  ппррооддууккццііїї..  

ККооннккууррееннттнніі  ппееррееввааггии  

ТТииппии  ккооннккууррееннттнниихх  ппеерреевваагг  ооррггааннііззааццііїї..  ССттррааттееггііччнніі  йй  ттааккттииччнніі,,  

ттееххннооллооггііччнніі,,  ввииррооббннииччіі,,  ззббууттооввіі,,  ммааррккееттииннггооввіі,,  ппррооффеессііййнніі,,  ооррггааннііззааццііййнніі,,  

ккооннккууррееннттнніі  ппееррееввааггии..  ЗЗооввнніішшнніі  ттаа  ввннууттрріішшнніі  ффааккттооррии,,  щщоо  ввппллииввааююттьь  ннаа  

ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннііссттьь  ппррооддууккццііїї..  

                ЛЛііттееррааттуурраа  [[1122;;  1144;;  2200;;  2211;;  2222]]  

  

ТТееммаа  66..  УУппррааввлліінннняя  ввииттррааттааммии  ввииррооббннииццттвваа    

ЗЗааггааллььннаа  ххааррааккттееррииссттииккаа  ввииттрраатт  ннаа  ввииррооббннииццттввоо  ппррооддууккццііїї..  

ССооббііввааррттііссттьь  ппррооддууккццііїї  ттаа  їїїї  ппллааннуувваанннняя..  УУппррааввлліінннняя  ввииттррааттааммии  ннаа  

ппііддппррииєєммссттввіі..  ШШлляяххии  ееккооннооммііїї  ввииттрраатт  ннаа  ввииррооббннииццттввоо  ттаа  ррееааллііззааццііюю  

ппррооддууккццііїї..                    

            ЛЛііттееррааттуурраа  [[1111;;  1133;;  1177]]  
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ТТееммаа  77..  УУппррааввлліінннняя  яяккііссттюю  ппррооддууккццііїї    

ССииссттееммаа  ууппррааввлліінннняя  яяккііссттюю  ппррооддууккццііїї..  ЯЯккііссттьь  ттаа  

ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннііссттьь  ппррооддууккццііїї..  ССттааннддааррттииззааццііяя  ттаа  ссееррттииффііккааццііяя  

ппррооддууккццііїї..  ППооккааззннииккии  яяккооссттіі..  ММееттооддии  ооццііннюювваанннняя  яяккооссттіі  ттаа  

ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі  ппррооддууккццііїї..  ШШлляяххии  ппііддввиищщеенннняя  яяккооссттіі  ппррооддууккццііїї..    

            ЛЛііттееррааттуурраа  [[1144;;  1166;;  2200]]  

  

Змістовий модуль ІІІ. Зміст системи забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства 

 

Тема 8. Сутність зовнішнього середовища системи організації 

ЗЗааггааллььннаа  ххааррааккттееррииссттииккаа  ззооввнніішшннььооггоо  ссееррееддооввиищщаа..  ВВппллиивв  ммааккрроо--  іі  

ммііккррооссееррееддооввиищщаа  ооррггааннііззааццііїї  ттаа  ііннффрраассттррууккттууррии  ррееггііооннуу  ннаа  ррііввеенньь  

ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі  ффііррммии..  ММееттооддииччннее,,  рреессууррссннее  ттаа  ііннффооррммааццііййннее  

ззааббееззппееччеенннняя  ссииссттееммии  ппііддввиищщеенннняя  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі..  

Література [9; 12; 15; 19] 

 

 Тема 9. Зміст управлінської та цільової підсистем організації 

ППііддввиищщеенннняя  яяккооссттіі  ттоовваарріівв..  РРеессууррссооззббеерреежжеенннняя..  ППііддввиищщеенннняя  яяккооссттіі  

ссееррввііссуу  ттоовваарріівв..  РРооззввииттоокк  ввииррооббннииццттвваа..  ООррггааннііззааццііяя  ппррииййнняяттттяя  

ккооннккууррееннттооссппррооммоожжнниихх  ууппррааввллііннссььккиихх  рріішшеенньь  ттаа  ккооннттррооллюю,,  ссттииммууллюювваанннняя  їїхх  

ррееааллііззааццііїї..  ППііддггооттооввккаа  ккааддрріівв  ддлляя  ввиирріішшеенннняя  ппррооббллеемм  

ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі..  

Література [1144;;  1177;;  1199]] 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

ВВааррііааннтт  ккооннттррооллььннооїї  ррооббооттии  ссттууддееннтт  ввииббииррааєє  ззаа  ппеерршшооюю  ллііттееррооюю  ссввооггоо  

ппррііззввиищщаа  ((ддиивв..  ттааббллииццюю))::  
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Перша літера прізвища студента Номер варіанта 
контрольної 

роботи 

А Л Ш 1 

Б М Щ 2 

В Н Ю 3 

Г О Я 4 

Д П - 5 

Е Р - 6 

Ж С - 7 

З Т - 8 

І У - 9 

К Ч - 10 

ВВииккооннаанннняя  ккооннттррооллььннооїї  ррооббооттии  ссттууддееннттааммии  ззааооччннооїї  ффооррммии  ннааввччаанннняя  єє  

ссккллааддооввооюю  ннааввччааллььннооггоо  ппррооццеессуу  ттаа  ааккттииввннооюю  ффооррммооюю  їїхх  ссааммооссттііййннооїї  ррооббооттии..  

Контрольна робота допомагає закріпити та поглибити теоретичні 

знання, виробити уміння самостійно працювати з літературою, робити 

узагальнені висновки. 

При виконанні контрольної роботи студент повинен глибоко розкрити 

зміст питань, що висвітлюються; матеріал повинен бути логічно викладений. 

Обсяг контрольної роботи – 15–20 сторінок. Текст роботи можна писати 

від руки, друкувати на машинці чи комп’ютері. Посилання на цитовані 

джерела мають бути оформлені відповідним чином. 

Робота подається у деканат заочного відділення Академії у визначений 

термін. Контрольну роботу рецензує викладач кафедри управління бізнесом. 

Якщо рецензія позитивна, студент допускається до здачі екзамену з курсу 

“Управління  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннііссттюю”. Якщо робота написана з 

порушенням вимог, її повертають на доопрацювання.    
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

  

ВВааррііааннтт  11  

11..  ППоонняяттттяя  ттаа  ееввооллююццііяя  ккооннккууррееннццііїї..  

22..  ППррииннццииппии  ррааццііооннааллііззааццііїї  ппррооццеессіівв  ттаа  ссттррууккттуурр  ппііддппррииєєммссттвв..  

33..  ННааввееддііттьь  ппррииккллааддии  ііннддииввііддууааллььнниихх  ттаа  ггррууппооввиихх  ффооррмм  ооббммеежжеенннняя  

ккооннккууррееннццііїї..  

  

ВВааррііааннтт  22  

11..  ССууччаассннее  ппоонняяттттяя  іі  ккллаассииффііккааццііяя  ккооннккууррееннццііїї..  ВВииззннааччеенннняя  іі  ззмміісстт  ппоонняяттьь  

««ккооннккууррееннттнніі  ппееррееввааггии»»  ттаа  ««ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннііссттьь»»..  

22..  ССууттннііссттьь  ссииссттееммннооггоо  ппііддххооддуу  щщооддоо  ууппррааввлліінннняя  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннііссттюю  

ппррооддууккццііїї  ппііддппррииєєммссттвваа..  

33..  ЧЧиимм  ввііддррііззнняяєєттььссяя  ввііддккррииттаа  цціінноовваа  ккооннккууррееннццііяя  ввіідд  ппррииххооввааннооїї??  

  

ВВааррііааннтт  33  

11..  ДДааййттее  ввииззннааччеенннняя  ккооннккууррееннттнниихх  ссттррааттееггіійй..  РРооззккррииййттее  їїхх..  

22..  ІІннффооррммааццііййннее  ззааббееззппееччеенннняя  ззааххооддіівв  щщооддоо  ппііддввиищщеенннняя  

ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі  ппррооддууккццііїї  ппііддппррииєєммссттвваа..  

33..  ЗЗаа  яяккииммии  ууммооввааммии  ффііррммаа  ммоожжее  ббууттии  ввииззннааннооюю  ммооннооппооллііссттоомм  ззггіідднноо  зз  

ччиинннниимм  ззааккооннооддааввссттввоомм  УУккррааїїннии??  

  

ВВааррііааннтт  44  

11..  ООррггааннііззааццііяя  ппррииййнняяттттяя  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжнниихх  ууппррааввллііннссььккиихх  рріішшеенньь..  

22..  ММееттооддии  ууппррааввлліінннняя  яяккііссттюю  ппррооддууккццііїї..  ППооккааззннииккии  яяккооссттіі  ттоовваарріівв..  

33..  ЯЯккіі  ннаассллііддккии  ттяяггннее  ззаа  ссооббооюю  ууххииллеенннняя  ссуубб’’єєккттіівв  ггооссппооддааррюювваанннняя  ввіідд  

ввииккооннаанннняя  рріішшеенньь  ааннттииммооннооппооллььнниихх  ооррггаанніівв  УУккррааїїннии??  

  

ВВааррііааннтт  55  

11..  ММееттооддии  ууппррааввлліінннняя  ппееррссооннааллоомм  ффііррммии..  
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22..  ЗЗмміісстт  ммііккрроо--  ттаа  ммааккррооссееррееддооввиищщаа  ооррггааннііззааццііїї..  

33..  ССттррааттееггііччнніі  ннааппрряяммии  ппііддввиищщеенннняя  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі  ггааллууззеейй  ттаа  

ссффеерр  ддііяяллььннооссттіі  вв  УУккррааїїнніі..  

  

ВВааррііааннтт  66  

11..  ООссннооввнніі  ппррииннццииппии  рреессууррссооззббеерреежжеенннняя  ффііррммии..  

22..  ССууттннііссттьь  ііннффрраассттррууккттууррии  ррееггііооннуу  ттаа  їїїї  ввппллиивв  ннаа  ддііяяллььннііссттьь  ппііддппррииєєммссттвваа..  

33..  ЯЯккооюю  ііннффооррммаацціієєюю  ттррееббаа  ввооллооддііттии  ддлляя  ппррииййнняяттттяя  ррааццііооннааллььннооггоо  рріішшеенннняя  вв  

ооббллаассттіі  ццііннооууттввоорреенннняя??  

  

ВВааррііааннтт  77  

11..  ММееттооддии  ппррооггннооззуувваанннняя  вв  ууппррааввлліінннніі  ппііддппррииєєммссттввоомм..  

22..  ММааррккееттииннггооввиийй  ппііддххіідд  щщооддоо  ууппррааввлліінннняя  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннііссттюю..  

33..  ЩЩоо  ттааккее  ззллооввжжиивваанннняя  ммооннооппооллььнниимм  ссттааннооввиищщеемм  ннаа  ррииннккуу??  

  

ВВааррііааннтт  88  

11..  ФФууннккццііооннааллььнниийй  ппііддххіідд  вв  ууппррааввлліінннніі  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннііссттюю..  

22..  ООссннооввннаа  ммееттаа  ммааррккееттииннггооввиихх  ддоосслліідджжеенньь..  

33..  ЗЗ  яяккооюю  ммееттооюю  ооццііннююєєттььссяя  єєммннііссттьь  ррииннккуу  ттаа  ііннттееннссииввннііссттьь  ккооннккууррееннццііїї??  

  

ВВааррііааннтт  99  

11..  ССууттннііссттьь  ззааккооннуу  ккооннккууррееннццііїї  уу  ррииннккооввиихх  ввііддннооссииннаахх..  

22..  ЦЦііллььоовваа  ппііддссииссттееммаа  ззааббееззппееччеенннняя  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі::  ррооззввииттоокк  

ввииррооббннииццттвваа,,  ппііддввиищщеенннняя  яяккооссттіі  ттоовваарріівв,,  рреессууррссооззббеерреежжеенннняя..  

33..  ММееттооддии  ууппррааввлліінннняя  ппееррссооннааллоомм  ффііррммии..  

  

ВВааррііааннтт  1100  

11..  ССууттннііссттьь  ііннннооввааццііййннооггоо  ттаа  ккооммппллееккссннооггоо  ппііддххооддіівв  ((ппррииннццииппіівв))  вв  

ууппррааввлліінннніі  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннііссттюю  ппррооддууккццііїї..  

22..  ЧЧиимм  ххааррааккттееррииззууєєттььссяя  ккоорриисснниийй  ееффеекктт  ттоовваарруу??  
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33..  ЧЧии  ппоошшииррююєєттььссяя  ккооммппееттееннццііяя  ААннттииммооннооппооллььннооггоо  ккооммііттееттуу  УУккррааїїннии  ттаа  

ддііяяллььннііссттьь  ііннооззееммнниихх  ссуубб’’єєккттіівв  ггооссппооддааррюювваанннняя??  

  

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

11..  ЗЗ  ппооззиицціійй  ссииссттееммннооггоо  ппііддххооддуу  ввииззннааччииттии  ммііссццее  ммааккррооссееррееддооввиищщаа,,  

ііннффрраассттррууккттууррии  ттаа  ммііккррооссееррееддооввиищщаа  ффііррммии..  

22..  ЯЯккииммии  ббууввааююттьь  ссттррааттееггііїї  ввссттааннооввллеенннняя  цціінн??  

33..  ССууттннііссттьь  ппоонняяттттяя  ««ссттррааттееггііччннаа  ссееггммееннттааццііяя  ррииннккуу»»..  

44..  ЧЧиимм  ххааррааккттееррииззууєєттььссяя  ккоорриисснниийй  ееффеекктт  ттоовваарруу??  

55..  ННаа  яяккиийй  ссттрроокк  ррооззррообблляяєєттььссяя  ссттррааттееггііяя  ффііррммии??  

66..  ШШлляяххии  ддооссяяггннеенннняя  ккооннккууррееннттнниихх  ппеерреевваагг  ппііддппррииєєммссттвваа..  

77..  ККооннккууррееннццііяя  яякк  ффооррммаа  ффууннккццііооннуувваанннняя  ттооввааррнноо--ррииннккооввооггоо  

ггооссппооддааррюювваанннняя..  

88..  ЕЕввооллююццііяя  ккооннккууррееннццііїї  ттаа  їїїї  ффооррммии..  

99..  ВВииззннааччеенннняя  ппоонняяттттяя  ееккооннооммііччннооїї  ((ррииннккооввооїї))  ккооннккууррееннццііїї..  

1100..  ЧЧиимм  ввііддррііззнняяєєттььссяя  ввннууттрріішшннььооггааллууззеевваа  ккооннккууррееннццііяя  ввіідд  ммііжжггааллууззееввооїї??  

1111..  ДДааййттее  ввииззннааччеенннняя  ккооннккууррееннттнниихх  ссттррааттееггіійй..  

1122..  ЩЩоо  ввііддннооссииттььссяя  ддоо  ннееддооббррооссооввііссннооїї  ккооннккууррееннццііїї??  

1133..  ЗЗ  яяккооюю  ммееттооюю  ззддііййссннююєєттььссяя  ммооннііттооррииннгг  ккооннккууррееннттіівв??  

1144..  ССууттннііссттьь  ссииссттееммннооггоо  ттаа  ллооггііччннооггоо  ппррииннццииппіівв  ууппррааввлліінннняя  

ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннііссттюю..  

1155..  ЩЩоо  ррооззуумміієєттььссяя  ппіідд  ооббммеежжеенннняямм  ккооннккууррееннццііїї  ззггіідднноо  зз  ааннттииммооннооппооллььнниимм  

ззааккооннооддааввссттввоомм  УУккррааїїннии??  

1166..  ССууттннііссттьь  ііннннооввааццііййннооггоо  ттаа  ккооммппллееккссннооггоо  ппііддххооддіівв  ((ппррииннццииппіівв))  вв  

ууппррааввлліінннніі  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннііссттюю  ппррооддууккццііїї..  

1177..  ННааввееддііттьь  ппррииккллааддии  ііннддииввііддууааллььнниихх  іі  ггррууппооввиихх  ффооррмм  ооббммеежжеенннняя  

ккооннккууррееннццііїї..  

1188..  ММааррккееттииннггооввиийй  ппііддххіідд  щщооддоо  ууппррааввлліінннняя  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннііссттюю..  
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1199..  ЗЗаа  ддііяяллььннііссттюю  яяккиихх  ппііддппррииєєммссттвв  іі  зз  яяккооюю  ффооррммооюю  ввллаассннооссттіі  ззддііййссннююєє  

ккооннттрроолльь  ААннттииммооннооппооллььнниийй  ккооммііттеетт  УУккррааїїннии??  

2200..  ФФууннккццііооннааллььнниийй  ппііддххіідд  вв  ууппррааввлліінннніі  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннііссттюю  ппррооддууккццііїї..  

2211..  ЧЧии  ппоошшииррююєєттььссяя  ккооммппееттееннццііяя  ААннттииммооннооппооллььннооггоо  ккооммііттееттуу  УУккррааїїннии  ннаа  

ддііяяллььннііссттьь  ііннооззееммнниихх  ссуубб’’єєккттіівв  ггооссппооддааррюювваанннняя??  

2222..  ННооррммааттииввнниийй  ттаа  ооппттииммііззааццііййнниийй  ппііддххооддии  вв  ууппррааввлліінннніі  ккооннккууррееннттоо--

ссппррооммоожжннііссттюю  ппррооддууккццііїї..  

2233..  ЗЗаа  яяккииммии  ууммооввааммии  ффііррммаа  ммоожжее  ббууттии  ввииззннааннооюю  ммооннооппооллііссттоомм  ззггіідднноо  зз  

ччиинннниимм  ззааккооннооддааввссттввоомм  УУккррааїїннии??  

2244..  РРооззккррииййттее  ооссннооввнніі  ппррииннццииппии  ппррооггннооззуувваанннняя  ттаа  ппллааннуувваанннняя  ддііяяллььннооссттіі  

ппііддппррииєєммссттвв..  

2255..  ЩЩоо  ттааккее  ззллооввжжиивваанннняя  ммооннооппооллььнниимм  ссттааннооввиищщеемм  ннаа  ррииннккуу??  

2266..  ППррииннццииппии  ррааццііооннааллііззааццііїї  ппррооццеессіівв  ттаа  ссттррууккттуурр  ппііддппррииєєммссттвв..  

2277..  ППррииннццииппии  ууппррааввлліінннняя  ппееррссооннааллоомм..  

2288..  ППррииннццииппии  ууппррааввлліінннняя  яяккііссттюю  ппррооддууккццііїї..  

2299..  ЯЯккіі  ннаассллііддккии  ттяяггннее  ззаа  ссооббооюю  ууххииллеенннняя  ссуубб’’єєккттіівв  ггооссппооддааррюювваанннняя  ввіідд  

ввииккооннаанннняя  рріішшеенньь  ааннттииммооннооппооллььнниихх  ооррггаанніівв  УУккррааїїннии??  

3300..  ООссннооввнніі  ппррииннццииппии  рреессууррссооззббеерреежжеенннняя  ффііррммии..  

3311..  ККллаассииффііккааццііяя  ттаа  ссууттннііссттьь  ооссннооввнниихх  ммееттооддіівв  ууппррааввлліінннняя..  

3322..  ЯЯккііссттьь  ттаа  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннііссттьь  ппррооддууккццііїї..    

3333..  ССииссттееммнниийй  ппііддххіідд  ддоо  ппррооббллееммии  ууппррааввлліінннняя  яяккііссттюю  ппррооддууккццііїї..  

3344..  ММееттооддии  ууппррааввлліінннняя  яяккііссттюю  ппррооддууккццііїї,,  щщоо  ввииппууссккааєєттььссяя  ннаа  ппііддппррииєєммссттввіі..  

3355..  ММееттооддии  ооррггааннііззааццііїї  ввииррооббннииччиихх  ппррооццеессіівв..  

3366..  ССииссттееммаа  яяккооссттіі  вв  ссттааннддааррттаахх  IISSOO  ссееррііїї  99000000..  

3377..  ССттааннддааррттииззааццііяя  ттаа  ссееррттииффііккааццііяя  ппррооддууккццііїї..    

3388..  ЗЗмміісстт  ммааккррооссееррееддооввиищщаа  ооррггааннііззааццііїї..  

3399..  ССууттннііссттьь  ііннффрраассттррууккттууррии  ррееггііооннуу..  

4400..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ммііккррооссееррееддооввиищщаа  ффііррммии..  

4411..  ССккллаадд  ццііллььооввооїї  ппііддссииссттееммии  ззааббееззппееччеенннняя  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі::  

ррооззввииттоокк  ввииррооббннииццттвваа,,  ппііддввиищщеенннняя  яяккооссттіі  ттоовваарріівв,,  рреессууррссооззббеерреежжеенннняя..  
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4422..  ІІннффооррммааццііййннее  ззааббееззппееччеенннняя  ззааххооддіівв  щщооддоо  ппііддввиищщеенннняя  ккооннккууррееннттоо--

ссппррооммоожжннооссттіі  ппррооддууккццііїї  ппііддппррииєєммссттвваа..  

4433..  ООссннооввннаа  ммееттаа  ммааррккееттииннггооввиихх  ддоосслліідджжеенньь..    

4444..  ЯЯккооюю  ііннффооррммаацціієєюю  ттррееббаа  ввооллооддііттии  ддлляя  ппррииййнняяттттяя  ррааццііооннааллььннооггоо  рріішшеенннняя  вв  

ооббллаассттіі  ццііннооууттввоорреенннняя??  

4455..  ЗЗ  яяккооюю  ммееттооюю  ооццііннююєєттььссяя  єєммннііссттьь  ррииннккуу  ттаа  ііннттееннссииввннііссттьь  ккооннккууррееннццііїї??  

4466..  ЧЧиимм  ввииззннааччааєєттььссяя  ттееннддееннццііяя  ппііддввиищщеенннняя  ооббссяяггіівв  ррееааллііззааццііїї  ппррооддууккццііїї??  

4477..  ФФууннккццііїї  ссттррааттееггііччннооггоо  ммааррккееттииннггуу..  

4488..  ФФууннккццііїї  ффііннааннссооввооггоо  ммееннеедджжммееннттуу..  

4499..  ФФууннккццііїї  ііннннооввааццііййннооггоо  ммееннеедджжммееннттуу..  

5500..  ССттррууккттуурраа  ссииссттееммии  ззааббееззппееччеенннняя  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі  ффііррммии..  

5511..  ЗЗааккоонн  ззааллеежжннооссттіі  ммііжж  ппррооппооззиицціієєюю  ттаа  ппооппииттоомм  уу  ффууннккццііооннуувваанннніі  

ррииннккооввиихх  ввііддннооссиинн..  

5522..  ЗЗааккоонн  ккооннккууррееннццііїї  уу  ррииннккооввиихх  ввііддннооссииннаахх..  

5533..  ППссииххооллооггііччнніі  аассппееккттии  ууппррааввлліінннняя  ппееррссооннааллоомм  щщооддоо  ппііддввиищщеенннняя  

ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі  ффііррммии..  

5544..  ООррггааннііззааццііяя  ппррииййнняяттттяя  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжнниихх  ууппррааввллііннссььккиихх  рріішшеенньь..  

5555..  ООррггааннііззааццііяя  ооббллііккуу,,  ккооннттррооллюю  ттаа  ссттииммууллюювваанннняя  ррееааллііззааццііїї  рріішшеенньь..  

5566..  ППііддггооттооввккаа  ккааддрріівв  ддлляя  ввиирріішшеенннняя  ппррооббллеемм  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі..  

5577..  ЧЧииннннииккии,,  щщоо  ввппллииввааююттьь  ннаа  ттееххннііччнниийй  ррііввеенньь  ввииррооббннииццттвваа..  

5588..  ППооккааззннииккии  яяккооссттіі  ппррооддууккццііїї  ттаа  ммееттооддии  їїїї  ввииззннааччеенннняя..  

5599..  ССттррааттееггііччнніі  ннааппрряяммии  ппііддввиищщеенннняя  ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі  ггааллууззеейй  ттаа  

ссффеерр  ддііяяллььннооссттіі  вв  УУккррааїїнніі..  
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