
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Для спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». 

1. Код: ФП 4. 
2. Назва:  Управління міжнародною конкурентоспроможністю. 
3.Тип: Обов’язковий. 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  5. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  6. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Жемба А.Й. кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин. 
9. Результати навчання: 
Забезпечення та формування у студентів професійних уявлень про зміни світової 
кон'юнктури та турбулентного конкурентного середовища, стратегічні фактори успіху 
суб’єктів міжнародних економічних відносин в економічному змаганні за лідерство на 
світових ринках та їх науково-технологічний потенціал, інноваційна корпоративна культура, 
сучасна інформаційно-комунікаційна інфраструктура, що дозволяють створити ключові 
компетенції та ефективні конкурентоспроможні ділові моделі.  
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Міжнародні стратегії 
економічного розвитку», «Глобальна економіка»,  «Методологія міжнародних наукових 
кон’юнктурних досліджень» та дисципліни, що безпосередньо формують компетенції 
фахівця відповідного напряму підготовки.  
12. Зміст курсу: 
Конкуренція та міжнародна конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність товару 
(послуги) як пріоритетний компонент в системі стратегічного менеджменту підприємств. 
Оптимізація факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Оцінка 
міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Стратегії міжнародної 
конкурентоспроможності підприємств. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства. Галузеві  та  секторальні  імперативи  формування  конкурентних переваг 
суб’єктів міжнародних економічних відносин. Регіональні та локальні виміри міжнародної 
конкурентоспроможності. Кластери у системі формування міжнародної 
конкурентоспроможності підприємств. Національні стратегії міжнародної 
конкурентоспроможності країн. Сучасні конкурентні політики та їх ефективність. Глобальна 
конкурентоспроможність. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. / І.З. Должанський, 
Т.О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. 
2. Кузьмін О.Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: 
підручник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Горбаль. – Львів: Компакт-ЛВ, 2008. – 302 с. 
3. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів.  К.: 
Основи, 1998. – 390 с. 
4. Родченко В.В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю / В.В. Родченко. – К., 
2002. – 243 с. 
5. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного 
розвитку: Монографія: У 2 т. / Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк та ін.; За заг. 
ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 1408 с.  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
32 год. лекцій, 30 год. практичних робіт, 118 год. самостійної роботи. Разом – 180год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-
дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 10 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, усне / письмове опитування; 
16. Мова викладання: Українська. 
 

Завідувач кафедри міжнародних  
економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., професор 
 
 
 
 
 
 
                                        П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 

                                DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT                                           

For specialty 292 "International economic relations" 
 

1. Code: FP 4. 
2. Title: Management of international competitiveness. 
3. Type: compulsory. 
4. Higher education level:   the 2nd (Master's degree). 
5. Year of study when the discipline is offered: 5. 
6. Semester when the discipline is studied:  10. 
7. Number of established ECTS credits:  6. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Zhemba A.I.,  
Candidate of Economic Sciences,  associate professor of the international economic relations 
department. 
9. Results of studies: after having studied the discipline the student must:  
− have acquired and formed professional judgements about changes in the world situation and 
turbulent competitive environment; 
 – be aware of strategic factors ensuring success for the subjects of international economic relations 
in the economic competition for leadership in world markets and their scientific and technological 
potential;  
– implement innovative corporate culture, modern information and communication infrastructure 
that enables to create key competencies and effective competitive business models. 
10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 
measures.  
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"International strategies for economic development", "Global economy", "Methodology of 
international scientific market research" and discipline that directly form the competence of an 
expert in the appropriate field of training. 
12. Course contents:: Competition and international competitiveness. Competitiveness of goods 
(services) as a priority component in the system of strategic management of enterprises. Optimizing 
factors related to the international competitiveness of the enterprise. Assessing the international 
competitiveness of the enterprise. Strategies of international competitiveness of enterprises. 
Managing the international competitiveness of the enterprise. Branch and sectorial imperatives       
of forming competitive advantages of international economic relations subjects. Regional and local 
aspects of international competitiveness. Clusters in the system of forming international 
competitiveness of enterprises. National strategies for international competitiveness of the 
countries. Contemporary competitive policies and their effectiveness. Global competitiveness. 
13. Recommended educational editions:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Dolzhanskyi I.Z.  Competitiveness of the enterprise: teaching manual / I.Z. Dolzhanskyi, T.O. 
Zagorna. – K.: Centre of Educational Literature, 2006. – 384 p.  
2. Kuz'min O.Ye. Management of the enterprise international competitiveness: textbook /         
O.Ye. Kuz'min, N.I. Gorbal. – Lviv: Compact-LV, 2008. – 302 p.  
3. Porter M. Strategy of competition: Methods of analyzing industries and competitors activities.–  
K.: Fundamentals, 1998. – 390 p.  
4. Rodchenko V.V. Management of international competitiveness / V.V. Rodchenko. – K., 2002. – 
243 p. 
5. Management of international competitiveness under conditions of the economic development 
globalization: monograph: 2 volumes / D.G. Lukianenko, A.M. Poruchnyk, L.L. Antoniuk and 
others; gener. edit. by D.G. Lukianenko, A.M. Poruchnyk. – K.: KNEU, 2006. – 1408 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 32 hours, practical classes – 30 hours,  independent work –118 hours. Total – 180 hours. 
Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing 
business and role games, case methods, individual and group research tasks, using multimedia 
presentations. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control (40 points): exam in the form of testing at the end of the 10th semester. 
Current control (60 points): testing, oral/written questioning.  
16. Language of teaching:   Ukrainian. 
 
 
 
Head of the international economic relations department, 
Doctor of Economics, professor                                                  O.M. Sazonets 
 
Переклад виправив та відредагував П.І.Мігірін  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


