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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Управління міжнародною  

конкурентоспроможністю 

Викладач (-і)  

Контактний телефон викладача  

E-mail викладача  

Формат дисципліни Очна / заочна 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС / 90 год. 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Згідно розкладу 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Вивчення дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» в міжнародних 

відносинах спрямоване на опанування студентами принципів, методів та технологій 

формування конкурентних переваг і забезпечення на їх основі життєздатності підприємства 

як суб'єкта міжнародної економічної діяльності. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх фахівців компетентності щодо 

об'єктивних закономірностей, механізму та особливостей сучасної міжнародної конкуренції і 

конкурентоспроможності, а також набуття ними навичок і вмінь дослідження стану 

міжнародної конкурентоспроможності, розробки й практичного застосування оптимальних 

стратегій підтримки та нарощування міжнародної конкурентоспроможності підприємства. 

4. Загальні і фахові компетентності 

Фахові компетенції: 

СК 9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та 

світового господарства  у  міждисциплінарному  поєднанні  із  політичними,  юридичними,  

природничими науками. 

СК 11. Здатність  проводити  дослідження  економічних  явищ  та  процесів  у  міжнародній  

сфері  з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків. 

5. Програмні результати навчання 

РН 7. Застосовувати  набуті  теоретичні  знання  для розв’язання практичних  завдань  та  

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

РН 8. Розуміти,  виділяти  й  описувати  нові  явища,  процеси  й  тенденції  глобального  

розвитку, механізми  й  інструменти  реалізації  економічної  політики  та  світових  

інтеграційних  / дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції. 

РН 11. Обґрунтовувати  власну  думку  щодо  конкретних  умов  реалізації  форм  міжнародних 

економічних відносин на мега-, макро-, мезо-і мікрорівнях. 

6. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття  Загальна кількість годин  

Лекції 18 

семінарські заняття/практичні/лабораторні 18 

самостійна робота 54 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Нормативний/ 

вибірковий 

Восьмий 292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

 

Четвертий Нормативний 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?


Тематика навчальної дисципліни 

Тема Кількість годин 

Лекція заняття самостійна 

робота 

Тема 1. Конкуренція в системі ринкової 

економіки. 

2 2 6 

Тема 2. Конкурентоспроможність товарів і 

послуг на світовому ринку. 

2 2 8 

Тема 3. Фактори забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства. 

4 4 10 

Тема 4. Аналіз і оцінювання міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства. 

4 4 10 

Тема 5. Мікростратегії міжнародної 

конкурентоспроможності. 

4 4 10 

Тема 6. Система управління 

конкурентоспроможністю підприємства на 

світовому ринку. 

4 4 10 

7. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Участь в роботі впродовж семестру/залік 50 

балів /50 балів. 

 

Вимоги до письмової роботи На кожне практичне заняття ви повинні 

виконати зазначене завдання (див. 

календарний план). Завдання має бути 

виконано самостійно, плагіат заборонений. 

Оцінюється якість та оригінальність 

запропонованого вами підходу. Завдання 

повинно бути присутнє на семінарі із 

відповідної теми. Воно може бути оцінено 

максимум у 5 балів.  

Термін виконання завдання обмежується 

терміном розгляду теми на практичному 

занятті. 

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 50 балів   

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Виконання 50 % завдань 

Підсумковий контроль Залік 

8. Політика курсу 

Неприпустимі плагіат та списування. 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, а 

також виконання завдання із теми. 

Студент індивідуальної форми навчання повинен скласти тести і тільки тоді буде допущений 

до написання залікової роботи.  

Обов’язковим є для отримання позитивної оцінки відвідування більш 50% занять та 

виконання самостійної роботи.  

9.Рекомендована література 

Базова 

1. Blundel R., Lockett N., Wang C. Exploring entrepreneurship. Sage, 2017. 

2. Burns P. Entrepreneurship and small business. Palgrave Macmillan Limited, 2016. 

3. Parker S. C. The economics of entrepreneurship. Cambridge University Press, 2018. 

4. Балабанова Л.В., Кривенко Г.В., Балабанова І.В. Управління 

конкурентоспроможністю підприємств. Навчальний посібник. К.: «Видавничий дім 

«Професіонал», 2009. 256 с.  



5. Мельник Т.М. Управління міжнародною конкурентоспромож¬ністю 

підприємства: підручник. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 456 с. 

6. Практикум з навчальної дисципліни "Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства" для студентів спеціальності8.03050301 

"Міжнародна  економіка"денної  форми  навчання  : [Електронне  видання]  /  уклад.  Л.І.  

Піддубна,  О.А.  Шестакова. Харків :ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 51с. 

 

Допоміжна 

7. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм 

реалізації. Монографія. - К: КНЕУ, 2004.Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки: навч. посіб./ 

К.К. Жоль. - К.: Либідь, 2002. - 152 с. 

8. Антонюк Л., Вацик В. Економетричні методи аналізу міжнародної 

конкурентоспроможності країн // Економіка України. - 2004. - № 4. 

9. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и 

координация в децентрализованной компании): Пер. с англ. - М.: «ИНФРА-М», 2006. – 288 

с. 

10. Даф Р.Л. Менеджмент / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2000. - 832с.  

11. Коллинз Дж., Поррас Дж. Построенный навечно. - СПб: Питер, 2004. - 193 с.  

12. Коллинз Дж. От хорошого к великому / Пер. с англ. - СПб: Стокгольмская школа 

экономики в Санкт-Петербурге, 2001. – 285 с.  

13. Каплан Р.С, Нортон, Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратеги к 

действию. - 2-е изд. Испр. И доп. / Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 320 с.  

14. Керне Д.Т., Недлер Д.А. Пророки во тьме, или рассказ о том, как «Ксерокс» 

восстал из пепла и дал бой японцам. - СПб.: Азбука - Терра, 2006. - 352 с.  

15. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: 

Республика, 2002. - 583 с.  

16. Морита А. Сделано в Японии: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 2007. - 326 с.  

17. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації 

економічного розвитку: Монографія: У 2т. / Д.Г. Лук'яненко, A.M.Поручник, Л.Л.Антонкж 

та ін.; За заг. ред. Д.Г. Лук'яненко, А.М. Поручника. - К.: КНЕУ, 2006. - 529 с. 

 

 

Викладач: __________________________ 


