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Опис навчальної дисципліни
Створення системи теоретичних знань із забезпечення
міжнародної
конкурентоспроможності
підприємств
(організацій); формування умінь з оцінки конкурентних позиції
суб’єктів міжнародного бізнесу і визначення умов, способів,
факторів, стимулів збереження, посилення та створення нових
конкурентних переваг.
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття
40 год., самостійна робота 90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна
робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних
завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування;

Базові знання
Мова викладання

поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність широких знань з основ міжнародного бізнесу,
економічного аналізу в міжнародному бізнесі, конкуренції та
конкурентна поведінка компаній у міжнародному бізнесі,
корпоративного управління та соціальної відповідальність у
міжнародному бізнесі, міжнародного менеджменту
Українська, англійська, російська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
Здійснювати моніторинг, аналіз, Здатність оцінювати масштаби діяльності
оцінку діяльності глобальних фірм глобальних фірм та їх позиції на світових
(корпорацій, стратегічних альянсів, ринках (СК04)
консорціумів, синдикатів, трастів
тощо) з метою ідентифікації їхніх
конкурентних позицій та переваг на
світових ринках (ПР09)
Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Теоретичні аспекти управління міжнародною конкурентоспроможністю
Тема 1. Конкуренція і
Відвідування
занять; Презентація-обговорення:
міжнародна
захист
домашнього «Основні
функції
та
конкурентоспроможність завдання;
обговорення класифікація
конкуренції»;
матеріалу
занять; «Взаємозв'язок
виконання
навчальних конкурентоспроможності
завдань;
завдання підприємства, галузі, регіону,
самостійної
роботи; країни». «Підприємство як
тестування
основний суб'єкт конкурентних
відносин».
Тема 2.
Відвідування
занять; Підготувати аналітичну довідку
Конкурентоспроможність захист
домашнього по оцінці конкурентних переваг
товару (послуг) як
завдання;
обговорення у сфері собівартості і якості
пріоритетний компонент матеріалу
занять; товарів
(послуг)
обраного
у системі стратегічного
виконання
навчальних студентом компанії.
менеджменту
завдань;
завдання
підприємства
самостійної
роботи;
тестування
Тема 3. Фактори
Відвідування
занять; Підготувати аналітичну довідку

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
міжнародної
захист
домашнього по діагностиці міжнародного
конкурентоспроможності завдання;
обговорення конкурентного
середовища
підприємства
матеріалу
занять; підприємства.
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування
Тема 4. Оцінювання
Відвідування
занять; Підготувати аналітичну довідку
міжнародної
захист
домашнього щодо
вдосконалення
конкурентоспроможності завдання;
обговорення міжнародної
конкурентної
підприємства
матеріалу
занять; стратегії компанії, яка повинна
виконання
навчальних містити такі складові:
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування
Тема 5. Стратегії
Відвідування
занять; Підготувати аналітичну довідку
міжнародної
захист
домашнього щодо
вдосконалення
конкурентоспроможності завдання;
обговорення міжнародної
конкурентної
підприємств
матеріалу
занять; стратегії компанії.
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування
Тема 6. Управління
Відвідування занять;
Підготувати аналітичну довідку
міжнародною
захист домашнього
щодо вдосконалення системи
конкурентоспроможністю завдання; обговорення
управління
міжнародною
підприємства
матеріалу занять;
конкурентоспроможністю
виконання навчальних
компанії і комплексу заходів,
завдань; завдання
необхідних для імплементації
самостійної роботи;
обраної конкурентної стратегії
тестування, поточна
модульна робота
Модуль 2. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності на міжнародному рівні
Тема 7. Галузеві та
Відвідування занять; захист Підготувати
презентацію
секторальні імперативи
домашнього
завдання; результатів
дослідження
формування
обговорення
матеріалу міні-групами
на
тему:
конкурентних переваг
занять;
виконання «Сучасні
тенденції
суб'єктів міжнародних
навчальних
завдань; формування
економічних відносин
завдання
самостійної конкурентоспроможності
роботи; тестування
галузей світової економіки».
Тема 8. Регіональні та
Відвідування занять; захист Підготувати
презентацію
Назва теми

Види робіт

Назва теми
локальні виміри
міжнародної
конкурентоспроможності

Тема 9. Кластери у
системі формування
міжнародної
конкурентоспроможності
підприємств

Тема 10. Національні
стратегії міжнародної
конкурентоспроможності
країн

Тема 11. Сучасні
конкурентні політики

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
домашнього
завдання; результатів
дослідження
обговорення
матеріалу міні-групами: «Регіон як
занять;
виконання складова
навчальних
завдань; конкурентоспроможності
завдання
самостійної національних господарств
роботи; тестування
світової економіки».
Визначити
конкурентоспроможність
Полтавського регіону.
Відвідування занять; захист Проаналізувати
вплив
домашнього
завдання; кластерів світового рівня на
обговорення
матеріалу економічний розвиток країн
занять;
виконання Скандинавського
регіону.
навчальних
завдань; Здійснити
бенчмаркінг
завдання
самостійної кластерів світового рівня за
роботи; тестування
даними
роздаткового
матеріалу.
Відвідування занять; захист Визначити, на якій стадії
домашнього
завдання; розвитку перебувають Катар
обговорення
матеріалу і Україна за методикою
занять;
виконання Всесвітнього економічного
навчальних
завдань; форуму (ВЕФ). Зробити
завдання
самостійної висновки
щодо
роботи; тестування
бенчмаркінгу
глобальної
конкурентоспроможності
цих країн і запропонувати
стратегічні
напрями
підвищення
конкурентоспроможності
України в умовах жорстокої
конкурентної
боротьби.
Використовуючи
основні
складові індексу глобальної
конкурентоспроможності
країн (GCI), побудувати
багатокутник
конкурентоспроможності
заданих країн за основними
факторами ВЕФ.
Відвідування занять; захист Розв’язати дві задачі, що
домашнього
завдання; викладені у роздатковому
Види робіт

Назва теми
країн та їхня
ефективність

Тема 12. Глобальна
конкурентоспроможність

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
обговорення
матеріалу матеріалі
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи; тестування
Відвідування занять; захист Підготуватися
до
домашнього
завдання; проведення ділової гри:
обговорення
матеріалу Глобальна
занять;
виконання конкурентоспроможність
навчальних
завдань; країн світу (сша, нiмеччина,
завдання
самостійної україна, польща, казахстан).
роботи; тестування; поточна Цiлi
гри:
Навчитися
модульна робота
працювати зi статистичними
даними,
аналiзyвати
чинники
конкyрентоспроможностi
країн свiтової економiки,
самостiйно
робити
висновки,
навчитися
працювати в командi.
Види робіт
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від
можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів
відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання
поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням
мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час
он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.

Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі
(Moodle) за погодженням із провідним викладачем.

Політика
зарахування
результатів
неформальної
освіти:
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне
оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість
балів
Модуль 1 (теми 1-7): відвідування занять (5 балів); захист
домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять (3
бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання самостійної
50
роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна модульна робота
(10 балів)
Модуль 2 (теми 8-12): відвідування занять (5 балів); захист
домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять (3
бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання самостійної
50
роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна модульна робота
(10 балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Оцінка за
Сума балів за всі види
шкалою
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
35-59
FX
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
0-34
F
вивченням навчальної дисципліни

