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Консультації з питань 

навчання з дисципліни 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). 

Онлайн консультації. Для погодження часу он-лайн консультацій слід 

написати на електронну пошту викладача.  

Офлайн консультації. Відповідно до графіку консультацій, 

затвердженого на кафедрі. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/upravlinnya-zovnishnoekonomichnoyu-

diyalnistyu-ekr 

Інформація про 

дисципліну 

Курс «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» належить 

до вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної і практичної 

підготовки магістра за спеціальністю «051-Економіка» (спеціалізація 

«Міжнародна економіка»), яку викладають у 3 семестрі обсягом 3,5 

кредиту (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» є 

системою знань про методи, принципи та технології створення 

конкурентних переваг і забезпечення на їх основі підвищення рівня 

конкурентоспроможності суб'єктів міжнародної економічної діяльності. 

Предметом курсу «Управління міжнародною конкурентоспромож-

ністю» є вивчення суті та форм конкуренції, закономірностей 

формування суб’єктами ринку своїх конкурентних переваг, підходів до 

визначення рівня конкурентоспроможності економічних суб'єктів на 

світовому ринку, теорії та практики сучасної міжнародної конкуренції, 

управління формуванням конкурентних переваг та 

конкурентоспроможністю учасників світового ринку. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців теоретичних 

знань та практичних навиків проведення системного аналізу 

економічних процесів на міжнародному рівні для визначення й 

розв’язання управлінських проблем у національній економіці, 

спричинених інтеграцією у світове господарство та необхідністю 

істотного підвищення рівня конкурентоспроможності як окремих 

вітчизняних економічних суб’єктів, так і національної економіки в 

цілому. 

Цілі дисципліни: оволодіння знаннями, необхідними для дослідження 

конкурентоспроможності економічних суб’єктів на світовому ринку, 

набуття практичних навиків розроблення й застосування стратегій 

підтримання та підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності 

фірми, галузі економіки та національної економіки. 
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Обсяг курсу 105 годин аудиторних занять, з них: 

 16 годин лекцій,  

 16 годин семінарських занять, 

 73 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент має:  

а) знати:  

 складові конкурентного середовища фірми;  

 методичні підходи до оцінювання рівня 

конкурентоспроможності економічного суб’єкта;  

 характеристики конкурентних стратегій;  

 особливості державної політики регулювання конкуренції.  

б) вміти:  

 застосовувати методи аналізу конкурентоспроможності товару, 

фірми, національної економіки;  

 використовувати системи планування, контролю та оцінювання 

конкурентоспроможності фірми;  

 обрати та застосувати систему економічних показників для 

діагностування та оптимізації роботи підприємства. 

Ключові слова Конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентне середовище, 

конкурентні переваги, конкурентні стратегії.  

Формат курсу Очний.  

Теми Наведено в додатку 1 (у формі СХЕМИ КУРСУ). 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік 

Пререквізити Дисципліна «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» 

потребує ґрунтовних знань з ряду дисциплін, зокрема: макроекономіка, 

мікроекономіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, 

міжнародна економіка, економіка зарубіжних країн, облік  і 



оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, міжнародний 

менеджмент. 

Для успішного проходження курсу необхідним є володіння англійською 

мовою, на рівні який дає змогу читати фахову літературу і переглядати 

навчальні відео-матеріали. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, підготовка та обговорення доповідей, дискусії. 

Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, мультимедійний проектор/Мультимедійна 

дошка, Інтернет, Microsoft Office із доступом до Teams, доступ до 

Moodle. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Протягом семестру на практичних/семінарських заняттях 

студент може набрати максимально 50 балів. За будь-яку активність, 

передбачену планом практичного заняття, студент може отримати 

оцінки 2,3,4,5, а також дробові оцінки (наприклад, 4,25; 4,5; 4,75), на 
основі яких буде визначена кількість семестрових балів за 

формулою:  

Бали за поточну успішність = (Сума усіх отриманих оцінок ÷ 

кількість оцінок) × 10 

Підсумкова оцінка за залік визначається шляхом множення 
семестрового балу на 2. Максимальна кількість балів, яку може 

отримати студент – 100 (за національною шкалою у залікову книжку 

та відомість записується зараховано (51 і більше балів) або не 

зараховано (50 балів і менше)). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в роботі студента є підставою для її незарахування 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів 

визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права 

її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Будуть запропоновані на першій лекції з дисципліни. 

Опитування Анкету для оцінювання якості викладання курсу буде запропоновано 

заповнити студентам після його завершення в електронній або 

письмовій формі. 

 
 
Кандидат економічних наук, доцент 

кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки    Шегинський І. М. 

 
 



Додаток 1 

СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж-

день 
Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література.* 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год 
Термін 

виконання 

1 Тема 1. Конкуренція в сис-

темі ринкової економіки.  

1. Суть, функції та види 

конкуренції.  

2. Теорії конкуренції та їх 

еволюція . 

3. Фірма та її місце на 

міжнародному ринку. 

Лекція / 

семінар 

1 – 7 Проаналізувати 

матеріали 

лекції. 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись 

до практичного 

заняття 

2 год. / 2 год. 

1 тиждень 

2 Тема 2. Конкурентоспро-

можність економічних 

благ на світовому ринку. 

1. Суть конкурентоспро-

можності. Міжнародна 

конкурентоспроможність 

товарів. 

2. Принципи та підходи до 

оцінювання конкуренто-

спроможності товару. 

Лекція / 

семінар 

1 – 7 Проаналізувати 

матеріали 

лекції. 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись 

до практичного 

заняття 

2 год. / 2 год.. 

1 тиждень 

3 Тема 3. Чинники між-

народної конкурентоспро-

можності підприємства. 

1. Світовий ринок та 

особливості його 

функціонування. 

2. Складові конкурентного 

середовища. 

3. Визначники міжнарод-

ної конкурентоспромож-

ності фірми. 

4. Показники міжнародної 

конкурентоспроможності 

фірми.  

Лекція / 

семінар 

1 – 7 Проаналізувати 

матеріали 

лекції. 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись 

до практичного 

заняття 

2 год. / 2 год. 

1 тиждень 

4 Тема 4. Оцінювання 

міжнародної конкуренто-

спроможності фірми. 

1. Теоретичні засади ана-

лізу міжнародної конку-

рентоспроможності 

підприємства . 

2. Суть, завдання та етапи 

діагностики рівня міжна-

родної конкурентоспро-

можності фірми. 

3. Оцінювання рівня та 

інтенсивності конкуренції 

на зовнішніх ринках. 

Лекція / 

семінар 

1 – 7 Проаналізувати 

матеріали 

лекції. 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись 

до практичного 

заняття 

2 год. / 2 год. 

1 тиждень 



4. Діагностика стану 

внутрішнього середовища 

підприємства. 

5 Тема 5. Мікростратегії 

міжнародної конкурен-

тоспроможності . 

1. Стратегія як інструмент 

управління міжнародною 

конкурентоспроможністю 

підприємства. 

2. Типи стратегій міжна-

родної конкуренто-

спроможності фірми. 

3. Принципи формування 

стратегії міжнародної 

конкурентоспроможності 

підприємства. 

4. Модель управління 

розробкою і реалізацією 

стратегії міжнародної 

конкурентоспроможності 

фірми. 

Лекція / 

семінар 

1 – 7 Проаналізувати 

матеріали 

лекції. 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись 

до практичного 

заняття 

2 год. / 2 год. 

1 тиждень 

6 Тема 6. Система управлін-

ня конкурентоспромож-

ністю підприємства на 

світовому ринку. 

1. Суть, цілі та завдання 

управління міжнародною 

конкурентоспроможністю 

підприємства . 

2. Методи управління 

міжнародною 

конкурентоспроможністю 

підприємства. 

3. Концептуальна модель 

управління міжнародною 

конкурентоспроможністю 

підприємства. 

Лекція / 

семінар 

1 – 7 Проаналізувати 

матеріали 

лекції. 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись 

до практичного 

заняття 

2 год. / 2 год. 

1 тиждень 

7 Тема 7. Сучасні моделі 

конкурентоспроможності 

національних економік. 

1. Економічний зміст 

конкурентоспроможності 

галузі та національної 

економіки. 

2. Технологічна  конкурен-

ція: механізм виникнення 

та особливості. 

3. Проблеми та перспекти-

ви підвищення рівня 

конкурентоспроможності 

вітчизняної економіки. 

Лекція / 

семінар 

1 – 7 Проаналізувати 

матеріали 

лекції. 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись 

до практичного 

заняття 

2 год. / 2 год. 

1 тиждень 



8 Тема 8. Регулювання 

конкуренції на націо-

нальному і міжнародному 

рівнях. 

1. Регулювання конкурен-

ції у розвинених країнах 

світу. 

2. Державне регулювання 

міжнародної 

конкурентоспроможності 

українських підприємств. 

3. Конкурентоспромож-

ність в умовах 

глобалізації.  

Лекція / 

семінар 

1 – 7 Проаналізувати 

матеріали 

лекції. 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись 

до практичного 

заняття 

2 год. / 2 год. 

1 тиждень 

* Перелік рекомендованої літератури наведений у попередній таблиці. 

 


