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«Конкурентоспроможність міста» 

 

Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні студентів із соціально-

економічними характеристиками розвитку міста та чинниками, що формують його 

конкурентоспроможність; розумінні студентами категорій – конкурентне місто, рушії і 

чинники формування конкурентоспроможності міста, конкурентні переваги міста у 

національній економіці та на світовому ринку, види конкурентних міст (креативне місто, 

стале місто, розумне місто); вмінні розрізняти конкурентоспроможність країни, міста, 

підприємства; розумінні зовнішніх та внутрішніх чинників розвитку 

конкурентоспроможності міста; з’ясуванні ролі різних інституцій у підвищенні 

конкурентоспроможності міста; збільшенні обсягу знань щодо розвитку сучасного 

конкурентного міста; вмінні вибирати підходи до дослідження економічної та соціальної 

структури міст; розвитку практичних навичок застосування методів економічного аналізу 

конкурентоспроможного міста, упорядкуванні інформації щодо розвитку міста та 

створенні баз таких даних; формуванні аналітичних здібностей щодо оцінювання 

конкурентоспроможності міста та розроблення стратегії і тактичних напрямів щодо її 

підвищення на прикладі міст України та інших країн.       

Міждисциплінарні зв’язки. «Конкурентоспроможність міста» як навчальна 

дисципліна інтегрує важливі теоретичні поняття, методики аналізу та візуалізації розвитку 

міського середовища, практичні прийоми ухвалення рішень фахівцями у сферах 

урбаністики та економіки міста, маркетингу, логістики, стратегічного планування та 

прогнозування розвитку міста. Дисципліна пов’язана з такими  загальнотеоретичними та 

спеціальними дисциплінами, як: «Статистика», «Маркетинг», «Основи економіки міста», 

«Урбаністика», «Регіоналістика», «Інфраструктура міста», «Демографія та соціальна 

сфера міста», «Геоінформаційні системи», «Моделювання просторового розвитку міст»,        

«Політика міського розвитку», «Просторове планування розвитку міста».   

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни:  

1. Знати та розуміти: 
Знати та використовувати наукову термінологію, пояснювати базові теоретичні 

положення з питань:  

- становлення/формування конкурентного міського середовища, виявлення чинників 

та критеріїв конкурентоспроможності міста; 

- функціонування геоурбосистеми у взаємозв’язках її підсистем; 

- виявлення конкурентних переваг та розроблення стратегій  розвитку сучасних міст, 

комплексу стратегічних  цілей та інструментів їх реалізації; 

- підходи до управління містом та важелі економічної, соціальної й екологічної 

політики, що направлені на посилення його конкурентоспроможності (інституції та 

нормативні акти; інфраструктура та земля; навички та інновації; технічна та 

консультативна підтримка підприємств та механізми фінансування проектів розвитку); 

- функціональну структуру міста та процеси, що забезпечують структурні економічні 

й соціальні трансформації; 

- прояви транснаціоналізації міжнародного бізнесу у містах в умовах економічної 

глобалізації та міжнародної регіоналізації та її впливу на інвестиційну привабливість міст;  

- способи брендингу міста і реалізації ініціатив містян та органів влади;  

- види інституцій в місті, які забезпечують його конкурентні позиції в урбанній 

системі країни / світу. 

2. Вміти: 

- проводити економічний аналіз соціально-економічної структури міста за його 

підсистемами, активністю акторів, конкурентними позиціями міста; 



- розробляти самостійно алгоритм дослідження характеристик 

конкурентоспроможності міста; 

- здійснювати опис характеристик економічних об’єктів, функціональних зон 

(промислових зон, комерційних кварталів, публічних та культурно-історичних просторів)  

та формувати первинну базу даних такої інформації; 

- творчо застосовувати наукові підходи до аналізу концепцій розвитку міста та його 

конкурентоспроможності відносно до конкретного міста; 

- працювати з інформаційними онлайн-платформами міст України та світу; 

 - проводити польові дослідження визначених районів чи просторових  ділянок міста 

з огляду на поставлені цілі підвищення конкурентоспроможності, збирати просторові дані 

та оцифровувати їх з використанням GIS та інших картографічних програм; 

- візуалізувати та аналізувати оцифровані просторові дані економічного та 

соціального середовища міста на основі побудованих карт з конкретними досліджуваними 

полігонами; 

- проводити комплексний аналіз (SWOT, кореляційний, факторний) економічних, 

інноваційно-технологічних, соціальних параметрів розвитку міста чи районів міста; 

- застосовувати інструменти стратегічного планування міст та міських територій з 

урахуванням структурних та просторово-функціональних трансформацій  міста; 

- демонструвати базові навички творчого та критичного мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні щодо підходів до визначення конкурентоспроможності міста та 

способів її підвищення; 

- презентувати результати дослідження конкурентного середовища міста за 

використання ресурсу Canva. 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:  вивчення 

дисципліни «Конкурентоспроможність міста» спрямоване на посилення майбутнім 

фахівцем його потенціалу у різних сферах урбаністики та економіки міста: від бізнес-

проектування та започаткування і ведення бізнесу в міському середовищі до управління і 

просторового стратегічного планування міського розвитку. Отримані знання та 

сформовані компетентності  при вивченні дисципліни здатні зорієнтувати майбутнього 

фахівця мислити і діяти з урахуванням актуальних тенденцій розвитку соціально-

економічного міського середовища, організовувати власні стартапи, що є ознакою 

трендовості та посилення  конкурентоспроможності ведення бізнесу у місті,  отримати 

кращі шанси на працевлаштування в успішних компаніях, ставати членами професійних 

спільнот і брати участь у проектах з розвитку міських просторів,  діяльність яких може 

передбачати отримання та освоєння міжнародних грантів, фінансування з міських 

бюджетів тощо, а також відкривають перспективи  діяльності в структурах місцевих 

органів влади та органів місцевого самоврядування. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Теорії конкуренції та їх значення для формування 

конкурентоспроможності міста. 

Тема 2. Сутність конкурентоспроможності міста. Предмет і завдання дисципліни 

«Конкурентоспроможність міста». 

Тема 3. Конкурентні переваги міста як передумова підвищення його 

конкурентоспроможності. Характеристика сучасних конкурентних міст.   

Тема 4. Конкурента інфраструктура міста. Інструменти формування 

конкурентоспроможності міста.  

Тема 5. Підходи до оцінювання використання конкурентного потенціалу міста. 

Тема 6.  Методика оцінювання конкурентоспроможності міста.  

Тема 7. Організаційно-економічний механізм підвищення 

конкурентоспроможності міста.  

 



Тема 8. Інноваційна складова підвищення конкурентоспроможності міста та її 

забезпечення. 

Тема 9. Розроблення стратегії підвищення конкурентоспроможності  міста та плану 

заходів з її реалізації. 

 
 

Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти: 

д.е.н., доц. Шевченко Ольга Валеріївна, olganiss@ukr.net.  
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