
 
  



 

1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Ковальчук Світлана Ярославівна, доцент, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки, электрона адреса: koval4uk@vsau.vin.ua  

2. Опис навчальної дисципліни 

ВК11 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств 

кількість кредитів ЄКТС – 5; 

кількість годин – 150 годин, у тому числі 30 аудиторних годин, 120 

години самостійна робота; 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, 7 семестр.  

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств 

належить навчальної дисципліни за вибором студента, освітній компонент 

циклу загальної підготовки; при вивченні даної дисципліни 

використовуються знання, отримані з таких дисциплін (пререквізитів): 

«Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні 

біржові технології», «Економіка підприємств». Основні положення 

навчальної дисципліни мають застосовуватися при вивченні таких дисциплін 

(постреквізитів): «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Транснаціональні 

корпорації». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Освітня компонента «Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємств» спрямована на отримання 

здобувачами практичних вмінь щодо  міжнародної економічної діяльності, 

що сприятиме формуванню у студентів уміння орієнтування в системі 

аналізу діяльності підприємства у конкурентному середовищі, конкурентних 

переваг підприємства, розробки та оцінки конкурентної стратегії, розрахунку 

показників конкурентоспроможності продукції (послуг) та 

конкурентоспроможності підприємства. Також надати економічну освіту в 

галузі підприємництва, торгівлі із широким доступом до працевлаштування і 

подальшого навчання. Формування та розвиток загальних і професійних 

компетентностей в галузі конкурентного середовища економічної діяльності та 

підприємництва, передбачаючи різні можливості зайнятості і кар’єри, що 

направлені на здобуття студентом економічних знань; подальшого професійного 

зростання. Вивчаються фактори формування міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства. Здійснюється аналіз показників і 

факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства (організації) 

Особлива увагу приділяється питанню оцінки конкурентної стратегічної 

позиції компанії. 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни  - надати студентам 

знання та вміння, що створюють необхідне методологічне, організаційне та 

правове підґрунтя для  здатності розв’язувати складні задачі і проблеми у 

певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, зокрема 
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демонструвати знання і розуміння концептуальних основ в управлінні 

міжнародною конкурентоспроможністю підприємств в обсязі, необхідному 

для володіння відповідними знаннями в сфері господарської діяльності 

підприємства, що передбачає відповідності програмним компетентностям. 

5.3. Задачі вивчення дисципліни 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

сформувати такі програмні компетентності: 

Інтегральні компетентності – Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає 

застосування теорій та методів економічної науки. 

Загальні компетентності: 

 ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

 ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

Фахові компетентності:  

 СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 

міжнародному рівнях. 

 СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної 

економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, 

економічної та зовнішньоекономічної політики держави.  

 СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, 

соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових 

документів та аналітичних звітів. 

програмні результати: 

 РН 3. Знати та використовувати економічну термінологію, 

пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки, 

 РН 5. Застосовувати  аналітичний та  методичний  інструментарій 

для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, 

підприємствами та органами державної влади). 

 РН 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні 

навички (soft skills): комунікативність (реалізується через: метод роботи в 

парах та групах, метод самопрезентації), робота в команді (реалізується 

через: метод проєктів), лідерські навички (реалізується через: робота в 

групах, метод проєктів). 

 



5.4. Зміст навчальної дисципліни  

Зміст навчальної дисципліни передбачає набуття студентами 

компетенцій, які мають бути сформовані в ході безпосередньої (аудиторні 

заняття) або опосередкованої взаємодії з викладачем (СРС, робота з 

літературою, програмний і мультимедійний супровід тощо). До змісту 

навчальної дисципліни  відносять: фактори втримання конкурентних переваг; 

принципи організації галузевої науки; методи аналізу конкурентних переваг. 

В результаті опанування змісту студент буде  уміти: забезпечити навички 

формування і використання джерел конкурентних переваг; застосовувати 

методи оцінювання конкурентоспроможності продукції; дослідити механізм 

дії принципів кількісного оцінювання рівня конкурентного статусу 

підприємства; застосовувати методику формування висококонкурентної 

економіки. Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами теоретичних 

знань та набуття практичних навичок, потрібних для якісної підготовки 

високо-кваліфікованих спеціалістів, які володіють професійними знаннями, 

що необхідні в сучасних умовах інтеграційних процесів та глобалізації. 

 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 

№
 т

и
ж

н
я  

Назва теми 

Форми організації навчання 

та кількість годин  

Самостійна 

робота, 

 кількість годин лекційні 

заняття 

практичні 

заняття  

1 Тема 1. Конкуренція в системі ринкової 

економіки  

2 2 
10 

2 Тема 2. Конкурентоспроможність товарів і 

послуг на світовому ринку  

2 2 
15 

3 Тема 3. Фактори забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства  

2 2 
15 

4 Тема 4. Аналіз і оцінювання міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства  

2 2 
15 

5 Тема 5. Система управління 

конкурентоспроможністю підприємства на 

світовому ринку  

2  

15 

6 Тема 6. Формування внутрішніх і зовнішніх 

умов міжнародної конку-

рентоспроможності українських 

підприємств (організацій)  

2 2 

15 

7 Тема 7. Методики розробки та оцінки 

ефективності стратегій міжнарод-ної 

конкурентоспроможності  

2 2 

15 

8 Тема 8. Конкурентоспроможність  аграрних 

підприємств в умовах дії ЗВТ Україна -ЄС  

2  
20 

 Разом  16 14 120 

 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 



Самостійна робота студента організовується шляхом видачі 

індивідуального переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не 

виносяться на аудиторне опрацювання та виконання індивідуального 

творчого завдання.  

Самостійна робота здобувача є одним із способів активного, 

цілеспрямованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою 

його підготовки як фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної 

діяльності, інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати наукові та 

практичні завдання. 

Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 

отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний 

матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою для 

засвоєння здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься на поточний 

і підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

під час аудиторних занять. Організація самостійної роботи здобувачів 

передбачає: планування обсягу, змісту, завдань, форм і методів контролю 

самостійної роботи, розробку навчально-методичного забезпечення; 

виконання здобувачем запланованої самостійної роботи; контроль та 

оцінювання результатів, їх систематизацію, оцінювання ефективності 

виконання здобувачем самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 

викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 

заняття можуть проводитись за індивідуальним графіком. 

 

 

№  Вид самостійної роботи Години Терміни 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка до лекційних та 

практичних занять 

30 щотижнево Усне та 

письмове 

опитування 

2 Підготовка самостійних 

питань з тематики 

дисципліни 

20 щотижнево Усне та 

письмове 

опитування 

3 Індивідуальні творчі 

завдання ( презентації за 

заданою проблемною 

тематикою, кейси, 

дослідницькі проєкти) 

30 4 рази на 

семестр 

Спостереження 

за виконанням, 

обговорення, 

виступ з 

презентацією, 

усний захист 

4 Підготовка до контрольних 

робіт та тестування 

40 2 рази на 

семестр 

Тестування у 

системі 

СОКРАТ 

Разом 120   
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(колоквіум у формі тестування) - 10 балів; показники наукової, інноваційної, 

навчальної, виховної роботи та студентської активності - 10 балів, 

підсумковий контроль, (екзамен в усній або тестовій формі) - 30 балів. Разом: 

100 балів. Якщо здобувач протягом семестру за підсумками поточного та 

рубіжного контролів набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки 

з навчальної дисципліни (менше 35 балів), то він до заліку не допускається. 

Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 

поточного та рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової 

контрольної роботи (колоквіуму). 

 

 

 

 



Шкала оцінки знань студента 

Оцінка за національною 

 4-бальною  шкалою 

Рейтинг студента, бали   

Оцінка за шкалою  ECTS 

 
Відмінно 

 
90 – 100 

 
А 

 

Добре 

 
82-89 

 
 

 
В 

 
 
 
 

С 

 
75-81 

 
С 

 

Задовільно 

 
66-74 

 
D 

 
60-65 

 
Е 

 

Незадовільно 
35-59 FX 

 

1-34 
 

F 

 

 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

 

Усний виступ, 

письмові відповіді, 

виконання і захист 

творчої роботи, 

тестування(%) 

Критерії оцінювання 

90-100 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив усі тестові завдання. 

73-89 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але 

при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації,  допускаються  при  цьому  окремі  несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань. 

55-72 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому 



окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 

половину тестових завдань. 

35-54 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

15-34 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

0-15 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не 

вирішив жодного тестового завдання. 

 

 Вид навчальної діяльності  Бали 

Атестація 1 

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5 

2 Участь у роботі на практичних заняттях 5 

3 Виконання домашніх завдань 5 

4 Виконання контрольних робіт, тестування 5 

5 Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання презентації 

за заданою проблемною тематикою, дослідницькі проєкти) 

10 

 Всього за атестацію 1 30 

 Атестація 2  

6 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5 

7 Участь у роботі на практичних заняттях 5 

8 Виконання домашніх завдань 5 

9 Виконання контрольних робіт, тестування 5 

10 Індивідуальні та групові творчі завдання (, презентації за 

заданою проблемною тематикою, дослідницькі проєкти) 

10 

 Всього за атестацію 2  30 

 Показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної роботи 

та студентської активності  

10 

 Підсумкове тестування 30 

 Разом 100 

 

Передбачається врахування результатів неформальної та інформальної 

освіти при наявності підтверджуючих документів як окремі кредити 

вивчення навчальних дисциплін. 

10. Політика навчальної дисципліни 

 

Дисципліна передбачає індивідуальну та групову роботу. Середовище в 

аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування лекційних та практичних занять є обов’язковим. 



  

 


