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Диференційований залік

Мова навчання: українська.
Форми здобуття освіти: денна, заочна
Види навчальних занять: лекція, практичне заняття, консультація.
Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, метод
викладання, репродуктивний та інші відповідно до навчальних занять.
Оцінювання: поточне, модульне, підсумкове.

проблемного

Інтегральна компетентність: Здатність виявляти та розв’язувати складні задачі і проблеми,
генерувати нові ідеї у сфері міжнародних економічних відносин та/або під час навчання, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК 2
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 3
ЗК 4

Здатність працювати в команді.

Спеціальні (фахові) компетентності
СК 1
Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження міжнародних економічних
відносин на всіх рівнях їх реалізації.
СК 2

Здатність розробляти та аналізувати моделі розвитку національних економік і визначати їхню
роль у сучасній світогосподарській системі.

СК 3

Здатність визначати й оцінювати прояви економічного глобалізму, виклики та дисбаланси
глобального розвитку та їх вплив на міжнародні економічні відносини

СК 4

Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їхні позиції на світових ринках.

СК 5

Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні досягнення, інформаційні
технології для осягнення сутності феномену нової економіки, виявлення закономірностей та
тенденцій новітнього розвитку світового господарства.

Програмні результати навчання (ПРН)
ПРН 2
Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та
перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних
діагностичних методологій провідних міжнародних організацій
ПРН 3

Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати
проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи
та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач
практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних
економічних відносин.

ПРН 4

Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених
умов і вимог.

ПРН 6

Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно
використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні
аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали.

ПРН 7

Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи
досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин.

ПРН 8

Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз
глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження.

ПРН 9

Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних
альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних
позицій та переваг на світових ринках.

ПРН 10

Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової
економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного
обміну.

ПРН 12

Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні пріоритети з урахуванням
національних економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних відносин
у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу світових ресурсів.

Засоби діагностики успішності навчання: теоретичні питання, практичні завдання,
завдання для проведення письмових модульних контрольних робіт, питання для опитування
під час практичних завдань, індивідуальні питання, питання для поточного контролю, тести,
задачі, питання для підсумкового контролю.
Зміст
курсу:
Конкуренція
та
міжнародна
конкурентоспроможність.
Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний компонент в системі
стратегічного
менеджменту
підприємств.
Оптимізація
факторів
міжнародної
конкурентоспроможності підприємства. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності
підприємств. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Галузеві та
секторальні імперативи формування конкурентних переваг суб’єктів міжнародних
економічних
відносин.
Регіональні
та
локальні
виміри
міжнародної
конкурентоспроможності.
Кластери
у
системі
формування
міжнародної
конкурентоспроможності
підприємств.
Національні
стратегії
міжнародної
конкурентоспроможності країн. Сучасні конкурентні політики та їх ефективність. Глобальна
конкурентоспроможність.
Методи навчання на лекціях: вербальний метод (лекція, дискусія тощо); методи
візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод
демонстрацій та інші); робота з навчально-методичною літературою (конспектування,
тезування, анотування тощо); інші методи у сполученні з новітніми інформаційними

технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веборієнтовані тощо);
Методи навчання на практичних, семінарських заняттях: вербальний метод
(дискусія, співбесіда тощо); метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний,
табличний, тощо), метод демонстрацій та інші); робота з навчально-методичною літературою
(рецензування, підготовка реферату, есе, доповіді тощо); інші методи у сполученні з
новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні,
мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); кейс-метод (вирішення ситуацій, розв’язання завдань
тощо); практичний, пошуковий метод.
Методи оцінювання:для поточного контролю у вигляді усного та письмового
опитування, фронтального опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань,
розв'язування задач, написання есе (рефератів), виконання індивідуальних та групових
проектів, творчих завдань, тощо; для модульного контролю у вигляді письмової відповіді,
тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо; для підсумкового
контролю проведення диференційованого заліку (усна та/або письмова відповідь,
тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.).
Засоби діагностики результатів навчання. Поточний контроль може передбачати
застосування широкого спектру форм та методів оцінювання знань, що проводиться за
кожною темою. Модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів
контрольних завдань. Підсумковий контроль передбачає проведення диференційованого
заліку.
Порядок оцінювання результатів навчання:
Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою.
Поточний контроль = 30 балів. Самостійна робота = 10 балів.
Модульний контроль =20 балів.
Підсумковий контроль = 40 балів.
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