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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю» складена для здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні 
відносини». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних 
знань щодо системної сутності міжнародної конкурентоспроможності 
підприємств, галузей, регіонів та національних економік в умовах 
економічної глобалізації; набуття практичних навичок аналізу галузевих, 
регіональних та секторальних імператив формування конкурентних 
переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин; визначенні 
показників та факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємств 
(організацій); визначенні диспозиції суб’єктів глобальної конкуренції; 
розробці та імплементації конкурентних стратегій українських 
підприємств для виходу на зарубіжні ринки. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю»  є складовою частиною циклу професійних 
дисциплін для підготовки студентів за спеціальністю міжнародні 
економічні відносини. Вивчення курсу передбачає наявність 
систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Міжнародні 
економічні відносини», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», 
«Глобальна економіка», «Методологія міжнародних наукових 
кон’юнктурних досліджень», цілеспрямованої роботи над вивченням 
спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, 
самостійної роботи та виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України. 

 
Анотація 

Для України підвищення конкурентоспроможності має особливе 
значення, адже це сприяє прискоренню ринкової трансформації економіки, 
входженню до світових товарних ринків та створенню валютних резервів, 
необхідних для модернізації виробництва. Тому зростає інтерес до 
дослідження факторів підвищення конкурентоспроможності національної 
економіки, узагальнення зарубіжного досвіду становлення 
конкурентоспроможних економік світу.  

Навчальна дисципліна «Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю» формує професійні уявлення про зміни світової 
кон'юнктури та турбулентного конкурентного середовища; стратегічні 
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фактори успіху суб’єктів міжнародних економічних відносин в 
економічному змаганні за лідерство на світових ринках та їх науково-
технологічний потенціал; інноваційну корпоративну культуру, сучасну 
інформаційно-комунікаційну інфраструктуру, що дозволяють створити 
ключові компетенції та ефективні конкурентоспроможні ділові моделі.  

Ключові слова: Конкуренція, моделі конкурентоспроможності, 
конкурентні переваги, конкурентна політика, міжнародна 
конкурентоспроможність. 

 

Аbstract 

For Ukraine, enhancement of competitiveness is of particular importance. It 
contributes to accelerating the market transformation of the economy, entry into 
the world commodity markets and the creation of foreign exchange reserves 
necessary for the modernization of production. There is growing interest in 
researching the factors of increasing the competitiveness of the national 
economy. There is growing interest in the generalization of the foreign 
experience of the formation of competitive economies in the world. 

The discipline "Managing International Competitiveness" generates 
professional ideas about changes in world market conditions and turbulent 
competitive environment. It opens strategic factors for the success of the 
subjects of international economic relations in the economic competition for 
leadership in world markets and their scientific and technological potential. It 
opens an innovative corporate culture. , modern information and communication 
infrastructure. This allows you to create key competencies and effective 
competitive business models. 

Key words: Competition, competitiveness models, competitive fdvantages, 
competitive Policies, international competitiveness. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 
6 

Галузь знань  
29  «Міжнародні 

відносини» 
Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність:  

292 «Міжнародні 
економічні 
відносини» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 
– 2 1-й  - 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:  –  

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 180 

2-й - 
Лекції 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
Самостійної 
роботи студента – 
5 

Рівень вищої освіти: 
другий 

(магістерський) 

 

32год. - 
Практичні, 

семінарські 

30 год. - 

Лабораторні 

– 
Самостійна робота 

118 год. - 

Індивідуальні 

завдання: –  
Вид контролю: 

іспит 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання 34% до 66%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх фахівців 
компетентностей щодо об’єктивних закономірностей, механізму та 
особливостей сучасної конкуренції та міжнародної конкурентоспроможності 
організації, галузі, регіону, країни, а також набуття ними навиків та вмінь 
дослідження стану конкуренції, аналізу та оцінювання рівня 
конкурентоспроможності, розроблення та практичного застосування стратегії 
підтримування та нарощування її конкурентних переваг. 

Завдання курсу: 

- розуміння сутності конкуренції та її характеристик; 
- визначення показників та факторів міжнародної 

конкурентоспроможності організації, галузі, регіону, країни; 
- дослідження та селекція різних типів міжнародних стратегій 

конкурентної поведінки та оцінювання їх ефективності; 
- розробка та імплементація конкурентних стратегій українських 

підприємств для виходу на зарубіжні ринки; 
- оволодіння практичними навичками оцінки та підвищення 

конкурентоспроможності організації, галузі, регіону, країни.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти  повинні  
знати: 
- сутність і значення конкуренції, види конкурентних середовищ, 

фактори впливу на конкуренцію; 
- основні конкурентні переваги та засоби їх досягнення; 
- базові різновиди конкурентних стратегій, основні типи ринків і 

відповідні їм ефективні стратегії конкуренції; 
- сутність специфічних особливостей управління 

конкурентоспроможністю організації різного рівня. 
вміти:  
- аналізувати міжнародне конкурентне середовище та оцінювати 

позиції організації, галузі, регіону, країни у конкурентному середовищі;  
- проводити діагностику та ревізію поточної конкурентної стратегії; 
- здійснювати аналіз конкурентних переваг, якими володіє організація, 

галузь, регіон, країна, та визначати ті, що мають бути досягнутими в 
майбутньому для підвищення конкурентоспроможності; 

- виконувати розрахунки, пов’язані з оцінюванням ступеня інтенсивності 
конкуренції; 

- визначати та конкретизувати функції управління міжнародною 
конкурентоспроможністю організацій різного рівня. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Моніторинг міжнародного конкурентного середовища. Чинники 

формування та забезпечення міжнародної конкурентоспроможності  

  

Тема 1. Конкуренція та міжнародна конкурентоспроможність 

Новітні концепції конкуренції та конкурентоспроможності. Класична 
теорія досконалої конкуренції. Неокласична теорія ринку. Теорії 
недосконалої конкуренції. Теорії монополістичної конкуренції Теорії 
ефективної конкуренції. Теорії меркантилістів та класична політекономія. 
Основні функції конкуренції. Класифікація видів конкуренції. 
Неокласичний напрямок в дослідженні конкурентоспроможності суб’єктів 
міжнародних економічних відносин. Еволюційна теорія. Теорія 
конкурентних переваг М.Портера. Теорії глобального випередження 
конкурентів. Міжнародна конкурентоспроможність країн. 
Конкурентоспроможність підприємств. Конкурентоспроможність експорту 
та товарів. Взаємозв’язок конкурентоспроможності підприємства, галузі, 
регіону, країни. Підприємство як основний суб’єкт конкурентних відносин. 
Методи наукових досліджень. 

 
Тема 2. Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний 

компонент в системі стратегічного менеджменту підприємств 

Новітні методики оцінювання рівня якості товарів. Показники рівня 
якості товарів для споживачів. Виробничі фактори конкурентних переваг 
продукції на  світовому ринку. Ринкові фактори міжнародної 
конкурентоспроможності товару. Сервісні фактори та фактори збуту. 
Принципи оцінки конкурентоспроможності товарів. Система оцінювання 
конкурентоспроможності товару. Особливості оцінки міжнародної 
конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. Якість продукції в 
системі управління міжнародною конкурентоспроможністю. Основні 
напрямки підвищення якості та конкурентоспроможності товару на 
світовому ринку. 

 
Тема 3. Оптимізація факторів міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства 

Міжнародне конкурентне середовище і методики оцінки стану і 
динаміки його розвитку. Сутність і рівні міжнародного конкурентного 
середовища. Міжнародний ринок: сутність, класифікація, межі. Технологія 
виходу підприємства на міжнародний ринок. Моніторинг міжнародного 
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конкурентного середовища. Ключові групи чинників формування та 
забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Ієрархія чинників, 
що визначають конкурентоспроможність підприємства. Конкурентні 
переваги підприємства. Ринкові фактори успіху. Ключові компетенції 
підприємства та їх класифікація. 

 

Тема 4. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства 

Основні принципи визначення рівня конкурентоспроможності 
підприємства (організації) на світових ринках. Сутність, етапи та методи 
комплексної діагностики стану міжнародної конкурентоспроможності 
підприємства. Оцінка фінансової конкурентоспроможності фірми. Оцінка 
маркетингово-збутової діяльності компанії. Оцінка виробничої 
ефективності. Оцінка рівня науково-інноваційної діяльності підприємства. 
Оцінка інтелектуального рівня та конкурентоспроможності трудового 
потенціалу підприємства. Новітні дослідження в діагностиці міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства. 

 
Тема 5. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності 

підприємств 
Стратегія конкурентоспроможності як складова загальної стратегії 

розвитку компанії. Основні етапи формування стратегії забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства на світовому рівні. Реалізація 
конкурентної стратегії підприємств. Типізація міжнародних стратегій. 
Стратегії створення конкурентних переваг за М.Портером. Стратегічна 
архітектура за Г.Хамелом та К.Прахаладом. Концепція співконкуренції 
А.Браденбургера та Б.Найлбафа. Взаємозв’язок конкуренції та 
співробітництва як основа високо конкурентного статусу. 

 
Тема 6. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 

підприємства 

Новітні моделі та методи управління міжнародною конкуренто-
спроможністю підприємств. Методологія управління міжнародною 
конкурентоспроможністю підприємств. Концептуальні засади управління 
міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Механізм 
імплементації конкурентних стратегій на рівні функціональних підрозділів 
підприємства. Типи організаційних структур та їх відповідність 
конкурентним стратегіям підприємств. Лідирування та мотивація 
персоналу в системі формування конкурентних переваг. 
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Змістовий модуль 2 

Інноваційні виміри та комплексні методи оцінки динамічних 

моделей міжнародної конкурентоспроможності країн 

 
Тема 7. Галузеві  та  секторальні  імперативи  формування  

конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин 
Концепції конкурентоспроможності на мезорівні. Поняття галузі у 

світовому господарстві. Суперництво між конкурентами однієї галузі. 
Конкуренція з боку товарів, які виробляють компанії інших галузей. 
Загрози проникнення в галузь нових конкурентів. Економічні можливості 
постачальників та споживачів. Оцінка інтенсивності конкуренції в галузі. 
Галузева трансформація світової економіки. Сучасні тенденції формування 
конкурентоспроможності галузей світової економіки. Основні індикатори 
міжнародної конкурентоспроможності галузі. 

 
Тема 8. Регіональні та локальні виміри міжнародної 

конкурентоспроможності 

Новітні дослідження регіональної конкурентоспроможності країн. 
Регіон в системі сучасного світового господарства. Сутність і структура 
регіонального ринку. Поняття конкурентоспроможності регіону. 
Класифікація факторів конкурентного середовища регіону та їх 
діагностика. Модель конкурентоспроможності  регіонів та її складові. 
Система показників та критерії оцінки конкурентоспроможності регіонів. 
Природно-ресурсний потенціал та його вплив на конкурентоспроможність 
регіону. Регіон як складова конкурентоспроможності національних 
господарств світової економіки.  

 
Тема 9. Кластери у системі формування міжнародної 

конкурентоспроможності підприємств 
Еволюція теорії кластерних систем. Дослідження 

конкурентоспроможності кластерів. Етапи формування та розвитку 
кластерів. Види та класифікація кластерів. Конкурентні переваги та 
ключові фактори успіху суб’єктів кластерів. Інноваційна 
конкурентоспроможність підприємств в технокластерах. Модель 
конкурентного інформаційного середовища і каналів зв’язку в кластерах. 

 
Тема 10. Національні стратегії міжнародної 

конкурентоспроможності країн 

Новітні концепції конкурентоспроможності країн та їх суб’єктів. 
Методики оцінки міжнародної конкурентоспроможності країн. Фактори та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10  

умови забезпечення високого конкурентного статусу країни. Економічні 
фактори міжнародної конкурентоспроможності. Програми міжнародної 
конкурентоспроможності США. Політика міжнародної 
конкурентоспроможності країн ЄС. Міжнародна конкурентоспроможність 
нових індустріальних країн. Інноваційні виміри міжнародної 
конкурентоспроможності країн. Концепції національних інноваційних 
систем. Інноваційні стратегії країн – ключових інноваторів. Роль 
інформаційно-комунікаційних технологій в забезпеченні конкурентних 
переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин. 

 
Тема 11. Сучасні конкурентні політики та їх ефективність  
Останні дослідження у сфері конкурентної політики. Конкурентна 

політика в сучасних умовах розвитку світового господарства. Правові 
засади формування політики ЄС у сфері конкуренції. Антимонопольна 
політика США. Сфери реалізації конкурентної політики країн світу. 
Регулювання антиконкурентних угод та обмежувальної ділової    практики. 
Контроль за зловживаннями домінуючим положенням на ринку. Контроль 
та регулювання економічної концентрації. Лібералізація ринків 
"природних монополій" та регламентація надання спеціальних та 
виняткових прав. Система надання державної допомоги. Наддержавний 
характер побудови конкурентної політики ЄС. Особливості конкурентного 
законодавства США. Конкурентна політика в умовах перехідної 
економіки. Взаємозв'язок конкурентного законодавства із суміжними 
галузями права. Права та функції органів регулювання конкуренції у 
світовому господарстві. Сфера повноважень і діяльності Європейської 
Комісії. ООН в системі регулювання конкурентних відносин. СОТ та 
конкурентна політика країн світу. Міжнародні угоди в сфері конкурентної 
політики 

 
Тема 12. Глобальна конкурентоспроможність 

Дослідження глобальної конкурентоспроможності суб’єктів МЕВ. 
Ознаки та характерні риси глобалізації як суспільного процесу. Основні 
форми розвитку економічної глобалізації. Суперечливий характер впливу 
процесів глобалізації. Конкурентні переваги ТНК у світогосподарських 
процесах. Глобальні ресурсні джерела. Розвиток і поглиблення 
регіональної економічної інтеграції в умовах глобалізації. Системні 
трансформації світогосподарських структур в контексті міжцивілізаційних 
взаємодій та розширення меж і поглиблення конкурентної боротьби. 
Багаторівнева система глобальної конкуренції. Якісні та кількісні ознаки і 
показники що характеризують розвиток глобальної конкуренції.  
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів і тем  

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п  лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Моніторинг міжнародного конкурентного 

середовища. Чинники формування та забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності  

Тема 1. Конкуренція та 
міжнародна 
конкурентоспроможніс
ть 

14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 2. 
Конкурентоспроможніс
ть товару (послуги) як 
пріоритетний 
компонент в системі 
стратегічного 
менеджменту 
підприємств 

14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 3. Оптимізація 
факторів міжнародної 
конкурентоспроможнос
ті підприємства 

14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 4. Оцінка 
міжнародної 
конкурентоспроможнос
ті підприємства. 

15 4 2 - - 9 - - - - - - 

Тема 5. Стратегії 
міжнародної 
конкурентоспроможнос
ті підприємств. 

14 2 2 - - 10 - - - - -  

Тема 6. Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможніс
тю підприємства. 

18 4 4 - - 10 - - - - -  

Разом за змістовим 
модулем 1 

89 16 14 - - 59 - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12  

Змістовий модуль 2. Інноваційні виміри та комплексні методи оцінки 

динамічних моделей міжнародної конкурентоспроможності країн 
Тема 7.Галузеві та 
секторальні імперативи 
формування 
конкурентних переваг 
суб’єктів міжнародних 
економічних відносин. 

14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 8. Регіональні та 
локальні виміри 
міжнародної 
конкурентоспроможнос
ті. 

13 2 2 - - 9 - - - - - - 

Тема 9. Кластери у 
системі формування 
міжнародної 
конкурентоспроможнос
ті підприємств 

18 4 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 10. Національні 
стратегії міжнародної 
конкурентоспроможнос
ті країн 

14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 11. Сучасні 
конкурентні політики 
та їх ефективність 

16 2 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 12. Глобальна 
конкурентоспроможніс
ть 

16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 2 
91 16 16 - - 59 - - - - - - 

Усього годин 180 32 30 - - 118 - - - - - - 
Модуль 2 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 
Усього годин 180 32 30 - - 118 - - - - - - 
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5. Теми практичних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість, год. 

Денна форма 

Змістовий модуль 1  

Моніторинг міжнародного конкурентного середовища. Чинники 

формування та забезпечення міжнародної конкурентоспроможності  

1 Тема 1: Конкуренція та міжнародна 
конкурентоспроможність 

2 

2 Тема 2: Конкурентоспроможність товару (послуги) 
як пріоритетний компонент в системі 
стратегічного менеджменту підприємств 

2 

3 Тема 3: Оптимізація факторів міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства 

2 

4 Тема 4: Оцінка міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства. 

2 

5 Тема 5: Стратегії міжнародної 
конкурентоспроможності підприємств. 

2 

6 Тема 6: Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю підприємства. 

4 

Змістовий модуль 2 

Інноваційні виміри та комплексні методи оцінки динамічних моделей 

міжнародної конкурентоспроможності країн 

7 Тема 7: Галузеві та секторальні імперативи 
формування конкурентних переваг суб’єктів 
міжнародних економічних відносин. 

2 

8 Тема 8: Регіональні та локальні виміри 
міжнародної конкурентоспроможності. 

2 

9 Тема 9: Кластери у системі формування 
міжнародної конкурентоспроможності 
підприємств 

4 

10 Тема 10: Національні стратегії міжнародної 
конкурентоспроможності країн 

2 
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11 Тема 11: Сучасні конкурентні політики та їх 
ефективність 

4 

12 Тема 12: Глобальна конкурентоспроможність 2 

Усього годин 30 

 

6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 
� підготовка до аудиторних занять – 30 год.; 
� підготовка до контрольних заходів – 30 год.; 
� опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях –  58 

год. 
Усього                                                   118 год. 

 
6.1 Завдання для самостійної роботи 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 
матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю 
знань, захисту індивідуальної роботи. 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
денна форма 

1. 
Тема 1: Конкуренція та міжнародна 
конкурентоспроможність 

10 

2. 
Тема 2: Конкурентоспроможність товару (послуги) 
як пріоритетний компонент в системі стратегічного 
менеджменту підприємств 

10 

3. 
Тема 3: Оптимізація факторів міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства 

10 

4. 
Тема 4: Оцінка міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства. 

9 

5. 
Тема 5: Стратегії міжнародної 
конкурентоспроможності підприємств. 

10 

6. 
Тема 6: Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю підприємства. 

10 

7. 
Тема 7: Галузеві та секторальні імперативи 
формування конкурентних переваг суб’єктів 
міжнародних економічних відносин. 

10 

8. 
Тема 8: Регіональні та локальні виміри міжнародної 
конкурентоспроможності. 

9 
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9. 
Тема 9: Кластери у системі формування міжнародної 
конкурентоспроможності підприємств 

10 

10. 
Тема 10: Національні стратегії міжнародної 
конкурентоспроможності країн 

10 

11. 
Тема 11: Сучасні конкурентні політики та їх 
ефективність 

10 

12. Тема 12: Глобальна конкурентоспроможність 10 
 Разом 118 

 

7. Методи навчання 
 

При викладанні навчальної дисципліни «Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю»  застосовується слайдова презентація (у 
програмі «Microsoft Power Point»), роздатковий матеріал, ілюстраційні 
матеріали та графічні схеми. 

На практичних заняттях застосовуються: 
� ситуаційні завдання; 
� кооперативне навчання (робота за методом малих груп); 
� моделюючі вправи; 
� роздатковий матеріал для виконання графоаналітичних вправ; 
� складання есе. 
 

8. Методи контролю  
 

Згідно з навчальним планом дисципліни «Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю»  передбачена форма підсумкового контролю – 
іспит. Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою наступним 
чином: 

- результати поточного контролю оцінюються за шкалою від 0 до 60 
балів; 

- студент має скласти підсумковий контроль у вигляді іспиту, де може 
отримати від 0 до 40 балів. До набраних під час іспиту балів додається 60 
балів поточного контролю. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться у письмовій формі або за допомогою комп’ютерного 
тестування. Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові 
та теоретичне запитання. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
з практичних занять – з допомогою перевірка виконаних завдань. 
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Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті допомогою 
комп’ютерного тестування чи у письмовій формі у вигляді іспитових 
білетів, які включають 30 тестів (одна правильна відповідь з п’яти 
запропонованих). 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів 
є такі: 

– виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

– глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

– характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо); 

– вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості 
балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням 
до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
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60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 
судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 
незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест  
(екзамен) 

Сума 

Змістовий  модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2... Т12 — теми змістових модулів. 
Шкала оцінювання 

Результати навчання проставляються за шкалою оцінювання. Позитивні 
оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види 
навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної 
дисципліни і набрали за результатами поточного та підсумкового 
контролів не менше 60 балів. 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу 
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10. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Управління 
міжнародною конкурентоспроможністю» включає: 
1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по всіх 
темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 
2. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 
дисципліни. 
3. Методичні вказівки дo проведення практичних занять з навчальної 
дисципліни «Економіка зарубіжних країн» для студентів за напрямом 
підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»./ Жемба, А. Й. / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу /http://ep3.nuwm.edu.ua/717/ 

 
12. Рекомендована література 

Базова література 

1.  Бабій Л. Конкуренція у міжнародному бізнесі: навчальний посібник / 
Л.Бабій. − К.: Університет економіки та права «КРОК», 2010. − 152 с.  

2.  Гіл  Ч.  Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: 
монографія / Ч. Гіл ; Р.Ткачук. - К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 
2001. - 856 с.   

3.  Должанський  І.З.  Конкурентоспроможність  підприємства:  
навчальний посібник / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. - К. : Центр 
навчальної літератури, 2014. - 384 с.   

4.  Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, 
механізм регулювання та управління : монографія / Л. І. Піддубна. – Х. : 
ВД "ІНЖЕК", 2007. – 368 с.   
 5.  Піддубна Л. І. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства: 
теорія та механізм забезпечення  : монографія  / Л.  І. Піддубна. – Х.  : ВД 
"ІНЖЕК", 2011. – 400 с.   

6.  Піддубний  І.  О.  Управління  міжнародною  
конкурентоспроможністю підприємства  :  навч.  посіб.  /  І.  О.  Піддубний,  
А.  І.  Піддубна;  за  ред.  проф.  І.  О. Піддубного. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 
2004. – 264 с.   

7.  Пономаренко  В.  С.  Управління  міжнародною    
конкурентоспроможністю підприємства : підруч. / В. С. Пономаренко, Л. І. 
Піддубна. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. – 328 с.   

8.  Управління  міжнародною  конкурентоспроможністю  підприємств:  
Кредитно-модульний  курс:  Навч.  посіб.  /  За  ред.  І.  Ю.  Сіваченка,  Ю.  
Г.  Козака,  Н.  С. Логвінової. 3-тє вид. — К.: Центр учбової літератури, 
2010. — 312 с.  
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9.  Управління  міжнародною  конкурентоспроможністю  в  умовах  
глобалізації економічного  розвитку:  Монографія  у  2  Т.  /За  ред.  Д.Г.  
Лукяненка.  —  К.:КНЕУ, 2006.-258 с.  

10.  Управління  міжнародною  конкурентоспроможністю  підприємства  
і організації: Навч. посібник для вузі /За ред. І.Ю. Сіваченка - Х.:РИО 
ХГЄУ, 2003.-346 с.  

11.  Управління  міжнародною  конкурентоспроможністю  підприємств:  
Навч. посібник/ За ред. І.Ю. Сіваченка, Ю.Г. Козака, Ю.І. Єханурова.-К: 
ЦУЛ, 2010. - 456 с.  
 

Додаткова: 
1.  Антонюк  Л.  Л.  Міжнародна  конкурентоспроможність  країн:  теорія  
та механізм реалізації: монографія / Л. Л. Антонюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 
275 с.   
2.  Пейс  Р.  Парадигмы  конкурентоспособности  /  Р.  Пейс,  Э.  Стефан;  
пер.  с англ.; под ред. Н. Я. Петракова. – М. : Экономика, 1995. – 236 с.   
3.  Портер М. Стратегія конкуренції. Переклад з англ. / М.  Портер. - К. 
«Вища Школа», 2003. - 390 с.  
4.  Савельева Н. А. Управление конкурентоспособностью фирмы: учебник 
/ Н. А. Савельева. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 382 с.   
5.  Пономаренко В. С. Проблеми  і виклики системної трансформації 
механізмів в сучасній  міжнародній  конкуренції.    
Конкурентоспроможність:  проблеми  науки  та практики : монографія / В. 
С. Пономаренко. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2011. – С. 5–17.   
6.  Управління міжнародною  конкурентоспроможністю підприємств: 
Кредитно-модульний курс: навч.  посіб. / І. Ю. Сіваченка, Ю.  Г. Козака, Н. 
С. Логвінова та ін. – 3-тє вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 312 
с.   
7.  Фатхудинов  Р.  А.  Конкурентоспособность  организации  в  условиях  
кризиса: экономика,  маркетинг,  менеджмент  /  Р.А.  Фатхудинов.  –  М.:  
Издательство книготорговый центр "Маркетинг", 2002. – 892 с.   
8.   Юданов  А.  Ю.  Конкуренция:  теория  и  практика  /  А.  Ю.  Юданов.  
–  М.: Издательство "ГНОМ и Д", 2001. – 304 с.   
9.  Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях 
кризиса: экономика,  маркетинг,  менеджмент  /  Р.  А.  Фатхутдинов.  –  
М.:  Изда-тельско-книготорговый центр "Маркетинг", 2008. – 892 с.   
10.Cкорина, Т. М. та Skoryna, T. M. (2016) Оцінка міжнародної  
конкурентоспроможністі вітчизняних готельних підприємств. Вісник 
Національного університету водного господарства та 
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природокористування (1(73)). с. 143-150. /[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/4448/ 
5.Щербініна, С. А. та Криворученко, А. В. та Кісельов, І. Р. та Shcherbinina, 
S. A. та Kryvoruchenko, A. V. та Kiselyov, I. Н. (2014)  
Конкурентоспроможність  будівельних підприємств як напрям підвищення 
економічної ефективності житлового будівництва. Вісник Національного 
університету водного господарства та природокористування (1(65)). с. 419-
425. /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/1534/ 

 

13. Інформаційні ресурси 

1.  Сервер  Верховної  Ради  України : Міжнародні парламентські 
організації [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.mpo_s 
2.  Державна  служба  статистики  України: Метаописи державних 
статистичних спостережень на 2018 рік [Електронний    ресурс].  –  Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.   

3.  Всесвітній  економічний  форум  [Електронний  ресурс].  –  Режим  
доступу: http://www.weforum.org.   

4. Міністерство економічного розвитку і торгівлі: Зовнішньоекономічна 
діяльність форум  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-
UA&tag=ZovnishnoekonomichnaDiialnist 

4.  Фінансовий  портал: Ставки, індекси, тарифи    [Електронний  
ресурс].  –  Режим  доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/ 

5.  Статистична  звітність  емітентів  України  [Електронний  ресурс].  –  
Режим доступу : http://www.smida.gov.ua/db/emitent.   

6.  The journal of computation finance [Електронний ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.iournalofcomputationalfinance.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


