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УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВА. СИЛАБУС 

 

 

1. УПРАВЛІННЯ  МІЖНАРОДНОЮ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ  ПІДПРИЄМСТВА  ВИВЧАЄ: 

Ієрархічну структуру управління міжнародною конкурентоспроможністю 
Методологію оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства 
Трансформацію детермінант міжнародної конкурентоспроможності 
підприємства в умовах глобалізації 

 
A. Короткий опис змісту дисципліни 

Метою дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства» є формування комплексу знань щодо концептуальних засад, 
принципів та методів формування, регулювання та відтворення рівня 
конкурентоспроможності підприємства, необхідного і достатнього для 
забезпечення його життєдіяльності як суб’єкта міжнародних економічних 
відносин. 

Програма курсу спрямована на вивчення структурних елементів системи 
управління міжнародною конкурентоспроможністю (товари, послуги, 
підприємство, ТНК, галузь, регіон, кластер, національна економіка). Значну 
частину програми зосереджено та методиках та методології оцінювання 
міжнародної конкурентоспроможності підприємства у цілому, та 
конкурентоспроможності товарів і послуг як основоположної ланки у ієрархічній 
структурі управління конкурентоспроможності. Заключний блок тем 
спрямований на вивчення факторів, що у нинішніх умовах сприяють 
необхідності трансформації традиційних моделей управління 
конкурентоспроможністю, зокрема процеси діджиталізації світового 
господарства, реверс потреб, процеси злиття і поглинання, формування 
глобальних ланцюгів створення вартості та ін. 

Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Робочій 
програмі дисципліни, яка є доступною в системі дистанційного навчання чи на 
кафедрі міжнародного менеджменту (А-418). 

 
Пререквізити: глобальні економічні еліти та транснаціональні корпорації, 
антикризовий менеджмент у міжнародному бізнесі 

 
Обсяг: 6 кредитів ( 17 лекцій (34 години), 17 практичних заняття (34 години), 112 годин 
самостійної роботи 
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Мова викладання: українська (рейтинги міжнародних компаній, методика 
формування і результати рейтингування країн за індексом глобальної 
конкурентоспроможності ВЕФ – англійською мовою чи іншими офіційними мовами ЄС) 

 

Форми поточного контролю: вирішення практичних задач (73 бали = 21 бал), 
розв’язання кейсів (10 балів), підготовка презентацій на тему за вибором студента 
протягом вивчення дисципліни (10 балів), участь у дискусіях (23 бали), індивідуальна 
робота студента (16 балів), модульна контрольна робота (20 балів). 

 
Форми підсумкового контролю: письмовий іспит – 100 балів (в т.ч. два теоретичні 

запитання – 215=30 балів, задача - 45 балів, тести – 15 балів, визначення поняття – 10 
балів) 

 
Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до лекцій, лекційні 
матеріали та презентації, завдання до практичних занять, додаткова рекомендована 
література знаходиться у системі дистанційного навчання. 

 
Підготовка до лекцій та ознайомлення з додатковою літературою cпрямоване на 
краще сприйняття лекційного матеріалу, повноцінного опанування дисципліни 

 
Рекомендована література (основні джерела): 

 
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник / Т.М. 
Мельник, Н.О. Іксарова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2016, - 456. 

 
Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств 
: монографія / за загальною редакцією професора О.Г. Янкового. – Одеса, Атлант, 2017. 
– 514 с 

 
Варналій З.С. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та 
пріоритети інноваційного забезпечення : монографія / З.С. Варналій, О.П. Гармашова. – 
К. : Знання України, 2013. – 387 с. 

 
Конкурентоспроможність підприємства : навч. посібник / Р.Л. Лупак, Т.Г. Васильців. – 
Львів : Видавництво ЛКА, 2016. – 484 с 

 
Політика академічної доброчесності: 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf 

Порядок про оцінювання результатів навчання 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0cf1eee352a9fb8fb476970d47685b6d.pdf 

Порядок відпрацювання пропущених практичних та лекційних занять 

Понеділок, 5 пара, А-420 (за попереднім узгодженням із викладачем) 
 

Перед початком вивчення дисципліни рекомендується ознайомитися з наступними 
працями: 
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Насім Табеб Антикрихкість. Про (невразливе) у реальному житті, Наш формат, 2018 

Джон Доер «Міряй важливе. OKR. Проста ідея зростання вдесятеро», Yakaboo 
Publishing, 2018 

Дарон Аджемоґлу, Джеймс Робінсон Чому нації занепадають? Походження влади, 
багатства та бідності, Наш формат, 2016 

Michael E. Porter. Competitive Advantage 
https://www.albany.edu/~gs149266/Porter%20(1985)%20-%20chapter%201.pdf 

 

Викладач: 
 

Тетяна Миколаївна Мельник 
 

доктор економічних наук, професор 
завідувач кафедри міжнародного менеджменту 

 
E-mail: t.melnyk@knute.edu.ua 
Тел.: 044-531-47-46 
Адреса: Київ, вул. Кіото, 19, ауд. А-420 

https://www.yakaboo.ua/ua/mirjaj-vazhlive-okr-prosta-ideja-zrostannja-vdesjatero.html?utm_source=blog.yakaboo.ua&utm_medium=ekonomika-finansy-top-30&utm_campaign=27082018
https://book-ye.com.ua/authors/daron-adzhemoglu/
https://book-ye.com.ua/authors/daron-adzhemoglu/
https://www.albany.edu/~gs149266/Porter%20(1985)%20-%20chapter%201.pdf
mailto:t.melnyk@knute.edu.ua

