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ВСТУП 

 

Перехід до ринку вимагає суттєвих змін у системі підготовки кадрів для 

роботи в підприємницьких організаціях. Принципово нові умови та зміст 

ділової активності кардинальним чином змінили вимоги до якостей, які 

повинен мати фахівець, що пройшов навчання та бажає займатися 

управлінською діяльністю у виробничій сфері. 

Фахівці в галузі управління та адміністрування повинні уміти виконувати 

функції планування, організації, мотивації, контролю праці співробітників для 

досягнення певних потреб. Першочергова задача менеджменту 

підприємницької діяльності полягає у створенні організаційної культури, 

творчого інноваційного клімату, які стимулюють працівників на нововведення. 

Керівники різних ланок повинні стати ініціаторами організаційних змін.  

Ці методичні вказівки мають на меті допомогти студентам оволодіти 

знаннями основ організації і планування підприємницького бізнесу та вмінням 

використовувати їх на практиці. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління 

конкурентоспроможністю на світових ринках» є формування у студентів 

розгорнутих сучасних спеціальних знань про конкурентну політику як 

органічну складову соціально-економічної політики української держави; 

набуття умінь і формування компетенцій, необхідних для виконання функцій у 

сфері управління конкурентним процесом, посилення ролі економіста-

співробітника в антимонопольних органах. У результаті вивчення дисципліни 

«Управління конкурентоспроможністю на світових ринках» студент повинен 

знати: 

– методологію проведення заходів з удосконалення конкурентної 

політики в діяльності державного службовця; 

– систему оволодіння особливим предметом праці – інформацією, яка 

виступає засобом державного нагляду; 

– організаційно-методичні основи вироблення навичок у застосуванні 

сучасних форм і методів управління конкурентним процесом; 
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– методи прийняття управлінських рішень при розробленні та 

реалізації антимонопольної та конкурентної політики держави; 

уміти: 

– визначати основні концептуальні підходи до державного 

регулювання конкурентних відносин у національній економіці, адекватні 

потребам країни; 

– формулювати завдання конкурентної політики, враховуючи 

стратегічні й тактичні цілі соціально-економічного розвитку держави та вплив 

процесів глобалізації; 

– розробляти варіанти управлінських рішень і обґрунтовувати їх вибір 

за критеріями соціально-економічної ефективності; 

– застосовувати відповідні норми чинного законодавства під час 

розв’язання завдань, спрямованих на розвиток конкуренції і активізацію 

діяльності суб’єктів господарювання на світових товарних ринках; 

– застосовувати принципи системного аналізу для визначення 

ефективності конкурентної політики, окремих її інструментів; 

– використовувати моделі для опису та прогнозування конкурентних 

процесів у національній економіці та на світових ринках; 

– знаходити, агрегувати та використовувати інформацію для 

прийняття рішень; 

– аналізувати урядові документи на предмет наявності положень 

щодо конкурентної політики. 

Самостійна робота студента є невід’ємною складовою процесу вивчення 

навчальної дисципліни, зміст якої визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни, методичними матеріалами, завданнями для самостійного 

виконання та вказівками щодо їх виконання. Самостійна робота студента 

забезпечується: підручниками, навчальними та методичними посібниками, 

конспектами лекцій, методичними вказівками, практикумами, матеріалами 

щодо самоконтролю знань. 
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Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента згідно з 

вимогами ECTS, становить не менше 50 % загального обсягу трудомісткості 

навчання з навчальної дисципліни. 

Матеріал, засвоєний студентом у процесі самостійного вивчення, 

виноситься на підсумковий контроль поряд з матеріалом, який опрацьовувався 

при проведенні аудиторних занять. 

Самостійна робота студента включає у себе: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 

 вивчення тем або питань, передбачених робочою програмою для 

самостійного вивчення; 

 підготовку до практичного заняття; 

 підготовку звіту з виконаної самостійно роботи (у тому числі – 

завдання, виконаного самостійно чи під час практичного заняття, з виконаної 

лабораторної роботи); 

 розв’язання й оформлення задачі; 

 підготовку конспекту вивченого матеріалу, наукової доповіді, наукової 

статті; 

 підготовку до проходження контрольних заходів (опитування, 

тестування, заліку). 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Найменування теми  

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість 

год. 

лекцій 

Кількість 

год. 

СРС 

Кількість 

год. 

лекцій 

Кількість 

год. 

СРС 

1 
Тема 1 Теоретико-методологічні засади 

формування конкурентної політики 

держави 

1 5 0,4 6 

2 
Тема 2 Конкурентна політика як напрям 

економічної політики держави. 
1 5 0,4 6 

3 

Тема 3 Взаємодія органів державної 

влади у формуванні та реалізації 

конкурентної політики на світових 

ринках 

1 5 0,4 6 

4 

Тема 4 Науково-методичні дослідження 

економічних, правових та організаційних 

аспектів розвитку та захисту конкуренції 

на світових ринках 

1 5 0,4 6 

5 
Тема 5 Конкурентна політика в умовах 

глобалізації 
1 5 0,4 6 

6 

Тема 6 Роль конкурентної політики у 

підвищенні конкурентоспроможності 

економіки і забезпеченні національної 

безпеки 

1 5 0,4 6 

7 
Тема 7 Аналіз і проблеми оцінювання 

конкурентного середовища національної 

економіки 

1 5 0,4 6 

8 
Тема 8 Проблеми гармонізації 

конкурентної, структурної та 

промислової політики держави 

1 5 0,4 6 

9 
Тема 9 Конкурентна політика як чинник 

інноваційно-інвестиційної моделі 

національної економіки 

1 5 0,4 6 

10 

Тема 10 Проблеми регулювання 

конкурентного процесу на окремих 

товарних ринках і сферах світової 

економіки 

0,5 5 0,2 6 

11 
Тема 11 Адвокатування конкуренції та 

формування нових конкурентних 

інститутів 

0,5 4 0,2 8 

12 
Усього забезпечення аудиторних занять 

35  51  

13 
Забезпечення індивідуальних завдань – 

к/р 
   10 

14 
Забезпечення семестрового контролю 

 10  10 

Усього 18 64 4 88 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НА СВІТОВИХ 

РИНКАХ» ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  

 

Змістовний модуль 1 Теоретичні аспекти формування конкурентної 

політики на світових ринках 

 

Тема 1 Теоретико-методологічні засади формування конкурентної 

політики держави 

Еволюція поглядів на природу конкурентних відносин у сучасній 

економіці як основа нових підходів до змісту конкурентної політики. Сучасні 

концепції конкуренції. Конкуренція в теорії морфології ринку. Динамічна 

теорія конкуренції. Концепція «співконкуренції». Теорія «коеволюції». 

Новаторські концепції розвитку бізнесу. Теорія конкурентних переваг. 

«Інтелектуальне лідерство». Мережеві відносини, нова економіка та 

ефективна конкуренція. 

Об’єкт і предмет конкурентної політики. Моделі державного 

регулювання конкуренції та конкурентного середовища. Регулювання у сфері 

економічної конкуренції. «Регулювання на перспективу». Цінності соціально 

орієнтованої економіки та роль конкурентної політики у їх забезпеченні. 

Концепція та ідеологія політики держави щодо захисту та розвитку 

конкуренції у трансформаційній економіці. 

Питання для самоперевірки 

1. Що відображає еволюція поглядів на природу конкурентних відносин 

на світових ринках? 

2. Поясніть, які особливості нових підходів до змісту конкурентної 

політики на світових ринках? 

3. Яким чином трактується конкуренція в теорії морфології ринку? 

4. Що відображають новаторські концепції розвитку бізнесу? 
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5. Яка визначальна характеристика моделі державного регулювання 

конкуренції та конкурентного середовища? 

6. Як здійснюється регулювання у сфері економічної конкуренції на 

світових ринках? 

7. Які основні цінності соціально орієнтованої економіки та роль 

конкурентної політики у їх забезпеченні? 

8. Яким чином відображається концепція та ідеологія політики держави 

щодо захисту та розвитку конкуренції у трансформаційній економіці? 

Література: [1, 3, 7, с. 16–54; 10, с. 20–48;11, с. 15–19; 14, с. 277–303].  

 

Тема 2 Конкурентна політика як напрям економічної політики 

держави 

Конкурентна політика в загальній стратегії ринкової трансформації 

України. Вимоги до конкурентної політики: економічна ефективність і 

соціальна справедливість. Структура цілей конкурентної політики. Державні 

пріоритети в галузі конкуренції. Зміна змісту конкурентної політики. Базові 

елементи конкурентної політики: активний розвиток конкуренції на товарних 

ринках і вдосконалення механізмів захисту конкурентних відносин. 

Співвідношення цілей, інструментів, ресурсів і ризиків конкурентної 

політики. 

Конкурентна політика як державно-управлінська практика. Інституційна 

модель конкурентної політики України. Механізми реалізації цілей 

конкурентної політики на світових ринках. Взаємозв’язок інструментів 

державної конкурентної політики. Економічне навантаження та межі 

застосування інструментів конкурентної політики. Реалізація системного 

підходу до формування та реалізації конкурентної політики в Україні. 

Проблемно-управлінська матриця державної конкурентної політики. 

Ефективність конкурентної політики в Україні: критерії, показники, 

умови, індикатори. Економічна ефективність національної економіки як 

цільова функція конкурентної політики. Підтримка балансу різноманітних 
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інтересів у суспільстві. Адекватність конкурентної політики завданням, 

спрямованим на забезпечення економічного зростання та соціального 

прогресу суспільства. Відповідність конкурентної політики умовам соціально-

економічного розвитку країни. 

Питання для самоперевірки 

1. Як вписується конкурентна політика в загальну стратегію ринкової 

трансформації України? 

2. Чим різняться між собою вимоги до конкурентної політики на 

світових ринках: економічна ефективність і соціальна справедливість? 

3. Дайте визначення базовим елементам конкурентної політики: 

активному розвитку конкуренції на світових товарних ринках і вдосконаленню 

механізмів захисту конкурентних відносин. 

4. Які особливості має конкурентна політика як державно-управлінська 

практика? 

5. Розкрийте особливості розробки інституційної моделі конкурентної 

політики України та механізми реалізації цілей конкурентної політики. 

6. У чому полягає суть реалізації системного підходу до формування та 

реалізації конкурентної політики в Україні? 

7. Які особливості опрацювання проблемно-управлінської матриці 

державної конкурентної політики? 

8. Як визначається через критерії, показники, умови та індикатори 

ефективність конкурентної політики в Україні? 

9. Які основні положення відповідності конкурентної політики умовам 

соціально-економічного розвитку країни? 

Література: [2, 4, 8, c. 53–74; 9, с. 19–24; 10, с. 89–102; 12, с. 202–230]. 

 

Тема 3 Взаємодія органів державної влади у формуванні та реалізації 

конкурентної політики на світових ринках 

Інституційне середовище конкурентної політики на світових ринках. 

Система органів управління конкурентним процесом в Україні, їх роль у 
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реалізації завдань конкурентної політики. Завдання, функції, напрями та 

нормативно-правові засади діяльності органів законодавчої, виконавчої та 

судової гілок влади у сфері захисту конкуренції та антимонопольного 

регулювання. 

Взаємодія органів виконавчої влади щодо конкретних напрямів 

реалізації конкурентної політики держави. Необхідність, цілі, основні форми 

та напрями взаємодії Антимонопольного комітету України з центральними та 

регіональними органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування у сфері розвитку та захисту конкуренції. Координація 

діяльності правоохоронних органів у сфері контролю за дотриманням 

антимонопольно-конкурентного законодавства, виявлення, припинення та 

усунення виявлених порушень. 

Проблема перерозподілу повноважень у сфері конкурентної політики. 

Підвищення ролі та відповідальності державних органів за розвиток 

конкуренції. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає суть інституційного середовища конкурентної 

політики на світових ринках? 

2. Що включає система органів управління конкурентним процесом в 

Україні, яка їх роль у реалізації завдань конкурентної політики? 

3. Дайте визначення понять органів «законодавчої», «виконавчої» та 

«судової» гілок влади. 

4. Які завдання, функції, напрями та нормативно-правові засади 

діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади у сфері 

захисту конкуренції та антимонопольного регулювання? 

5. У чому сенс взаємодії органів виконавчої влади щодо конкретних 

напрямів реалізації конкурентної політики держави? 

6. Розкрийте цілі, основні форми та напрями взаємодії 

Антимонопольного комітету України з центральними та регіональними 
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органами державної влади та органами місцевого самоврядування у сфері 

розвитку та захисту конкуренції. 

7. Дайте визначення поняття «захист конкуренції» і наведіть приклад 

координації діяльності правоохоронних органів у сфері контролю за 

дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства. 

8. У чому сенс перерозподілу повноважень у сфері конкурентної 

політики на світових ринках? 

9. У чому полягає підвищення ролі та відповідальності державних 

органів за розвиток конкуренції? 

 Література: [5, 7, с. 74–92; 9, с. 98–109; 11, с. 53–68; 12, с. 128–144; 13,             

с. 198–216; 15, с. 130–148]. 

 

Тема 4 Науково-методичні дослідження економічних, правових та 

організаційних аспектів розвитку та захисту конкуренції на світових 

ринках 

Аналіз і дослідження конкурентних процесів як наукова та інформаційна 

основа ефективності конкурентної політики держави. Завдання та основні 

способи реалізації аналітичної функції антимонопольних органів. 

Загальна структурна та функціональна класифікація напрямів наукових 

досліджень конкуренції на світових ринках. Дослідження діяльності держави 

та явищ, що є об’єктом і предметом конкурентної політики. Розроблення 

теоретико-методологічних питань конкурентної політики на світових ринках. 

Проблема оновлення термінологічного апарату. Наукові дослідження і 

вдосконалення нормативно-методичної бази регулювання конкурентного 

процесу в Україні (аналіз товарних ринків і суб’єктів господарювання; 

визначення концентрації і сили ринку, домінуючого становища, колективне 

домінування; інтегрована система якісних і кількісних показників стану 

конкуренції; ціновий аспект, картельні змови і олігополізація ринків; 

структурні та поведінкові бар’єри входу/виходу з ринку).  
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Формування аналітичної бази для контролю за процесами концентрації і 

монополізації в умовах економічної глобалізації. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає аргументація щодо здійснення науково-методичних 

досліджень економічних, правових та організаційних аспектів розвитку та 

захисту конкуренції на світових ринках? 

2. Які завдання та основні способи реалізації аналітичної функції 

антимонопольних органів? 

3. Яка структура аналізу і дослідження конкурентних процесів на 

світових ринках? 

4. Сформулюйте наукову та інформаційну основи ефективності 

конкурентної політики держави. 

5. Охарактеризуйте загальній структурі та функціональній класифікації 

напрямів наукових досліджень захисту конкуренції на світових ринках. 

6. Які основні аспекти розроблення теоретико-методологічних питань 

конкурентної політики на світових ринках? 

7. Визначте основні проблеми оновлення термінологічного апарату 

конкуренції на світових ринках. 

8. Які основні вдосконалення нормативно-методичної бази регулювання 

конкурентного процесу в Україні? 

9. Які основні напрями аналізу товарних ринків і суб’єктів 

господарювання при регулюванні конкурентного процесу на світових ринках? 

10.  Сформулюйте визначення концентрації і сили ринку, домінуючого 

становища і колективного домінування на світових ринках. 

11.  Розкрийте роль інтегрованої системи якісних і кількісних показників 

стану конкуренції на світових ринках. 

12.  Обґрунтуйте формування аналітичної бази для контролю за 

процесами концентрації і монополізації в умовах економічної глобалізації. 

Література: [1, 6, 7, с. 92–170; 8, с. 54–86; 10, с. 42–68; 12, с. 12–34; 15,              

с. 277–303]. 
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Тема 5 Конкурентна політика в умовах глобалізації 

Нові тенденції конкуренції на глобальних ринках. Процеси глобалізації 

у світовій економіці і антиконкурентні прояви. Вплив ТНК на розвиток 

конкуренції. Міжнародні та регіональні інститути регулювання поведінки 

фірм на глобальних ринках. Оцінювання стану сучасного конкурентного 

середовища в ЄС. Перспективи розвитку європейського ринку. Модернізація 

європейської та міжнародної системи захисту конкуренції. 

Цілі та завдання конкурентної політики у сфері зовнішньоекономічних 

відносин. Необхідність створення відкритої ринкової економіки та зняття 

бар’єрів для розвитку міжнародної конкуренції. Вирішення проблеми 

монополізації імпорту та протистояння інтервенції ТНК, міжнародним 

ціновим картелям. Політика протекціонізму та її промонополістичні наслідки. 

Проблеми гармонізації вітчизняного конкурентного законодавства і 

адаптації конкурентної політики до міжнародних і європейських вимог. 

Конкурентна політика української держави в контексті вступу до СОТ і євро 

інтеграційних процесів. 

Перспективи міжнародного співробітництва України у сфері 

конкурентних відносин. Участь у міжнародній системі регулювання 

конкуренції, співпраця з конкурентними відомствами інших країн та 

міжнародними організаціями в галузі конкурентної політики та 

антимонопольного законодавства (Європейська комісія, Міжнародна 

конкурентна мережа, ОЕСР). 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає суть конкурентної політики в умовах глобалізації? 

2. Які нові тенденції конкуренції на глобальних ринках? 

3. Як впливають транснаціональні корпорації на розвиток конкуренції на 

світових ринках? 

4. Що таке «міжнародна система захисту конкуренції»? 

5. Якими методами міжнародні та регіональні інститути регулюють 

поведінку фірм на глобальних ринках? 
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6. Навіщо здійснюється оцінювання стану сучасного конкурентного 

середовища в ЄС? 

7. Виходячи з яких міркувань здійснюється модернізація європейської та 

міжнародної системи захисту конкуренції? 

8. Який змістовний сенс має створення відкритої ринкової економіки та 

зняття бар’єрів для розвитку міжнародної конкуренції? 

9. Що є метою вирішення проблеми монополізації імпорту та 

протистояння інтервенції транснаціональних корпорацій на світових ринках? 

10.  Розкрийте зміст методів гармонізації вітчизняного конкурентного 

законодавства до міжнародних і європейських вимог. 

11.  Дайте характеристику конкурентної політики української держави в 

контексті вступу до СОТ і євроінтеграційних процесів. 

12.  Які перспективи міжнародного співробітництва України у сфері 

конкурентних відносин? 

13.  Що є метою участі нашої країни у міжнародній системі регулювання 

конкуренції, співпраці з конкурентними відомствами інших країн та 

міжнародними організаціями в галузі конкурентної політики та 

антимонопольного законодавства? 

Література: [2, 4, 5, с. 40–52; 9, с. 47–51; 11, с. 288–299; 12, с. 261–263; 13,  

с. 58–71; 15, с. 173–186]. 

 

Тема 6 Роль конкурентної політики у підвищенні 

конкурентоспроможності економіки і забезпеченні національної безпеки 

Розвиток глобалізаційних процесів і проблема конкурентоспроможності 

національної економіки. Концепція міжнародної конкурентоспроможності. 

Чинники та умови високої конкурентоспроможності. Міжнародні інструменти 

рейтингових оцінок. Україна в міжнародних порівняннях конкурентності. 

Чинники, складові та етапи формування української моделі міжнародної 

конкурентоспроможності. Національна конкурентоспроможність і рівень 

розвитку конкуренції. Суттєві конкурентні переваги і недоліки. Якість 
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конкурентного середовища. Ускладнення економічної системи на світових 

ринках. Суперечливий характер концентрації: креативність економіки. 

Завдання конкурентної політики в контексті глобалізаційного розвитку і 

вимог міжнародної конкуренції. 

Конкурентоспроможність країни і національна безпека. Складові 

національної безпеки. Конкурентна політика та самодостатність і стійкість 

національної економіки. Конкурентоспроможність і безпека в єдності 

стратегічних завдань, механізми їх реалізації. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте роль конкурентної політики у підвищенні 

конкурентоспроможності економіки на світових ринках. 

2. Які основні аспекти розвитку глобалізаційних процесів і 

конкурентоспроможності національної економіки? 

3. Перерахуйте основні чинники та умови високої конкурентоспроможності 

на світових ринках. 

4. Як класифікуються міжнародні інструменти рейтингових оцінок? 

5. У чому полягає особливість нашої країни в міжнародних порівняннях 

конкурентності? 

6. Які чинники, складові та етапи формування української моделі 

міжнародної конкурентоспроможності? 

7. Охарактеризуйте національну конкурентоспроможність і рівень розвитку 

конкуренції. 

8. Що таке якість конкурентного середовища на світових ринках? 

9. У чому полягають суперечливий характер концентрації на світових 

ринках? 

10. Що включають у себе складові національної безпеки? 

11.  Охарактеризуйте конкурентоспроможність і безпеку в єдності 

стратегічних завдань. Наведіть механізми їх реалізації. 

12.  Яке основне завдання по забезпеченню самодостатності і стійкості 

національної економіки? 
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Література: [3,5, 7, с. 36–40; 9, с. 55–69; 10, с. 83–192; 11, с. 222–286; 12,            

с. 227–277; 15 с. 375–402]. 

 

Змістовний модуль 2 Проблеми реалізації конкурентної політики в Україні 

 

Тема 7 Аналіз та проблеми оцінювання конкурентного середовища 

національної економіки 

Складові конкурентного середовища країни. Характеристика 

конкурентного середовища на макро- та мезоекономічному рівні. Мікро-, 

мезо- та макроекономічні чинники розвитку конкуренції в Україні. Структурні 

передумови конкуренції на світових ринках. Проблема інституційної рівності 

умов конкуренції для суб’єктів господарювання. Стан і розвиток ринкової 

інфраструктури в економіці України. 

Динаміка кількості суб’єктів господарювання в національній економіці. 

Чинники конкурентної та монопольної поведінки суб’єктів господарювання. 

Бар’єри входу на галузеві ринки України. Диверсифікація діяльності суб’єктів 

господарювання на світових товарних ринках. Проблема дотримання умов 

контрактів на світових ринках. 

Адміністративні бар’єри входження на світові ринки. Традиції 

адміністративно-бюрократичних механізмів і шляхи їх подолання. Розмитість 

і невизначеність інституційних норм і правил поведінки суб’єктів 

господарювання на ринку. Проблема захисту прав власності на світових 

ринках. Тінізація та криміналізація економічної діяльності. Корупція. 

Державна допомога та конкуренція на світових товарних ринках. 

Проблеми розробки системи надання державної допомоги в Україні. Розвиток 

конкуренції у сфері державних закупівель. Конкурентна та цінова політика 

держави. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте зміст поняття «конкурентне середовище національної 

економіки». 

2. Охарактеризуйте складові конкурентного середовища країни. 
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3. У чому полягає сутність конкурентного середовища на макро- та 

мезоекономічному рівні? 

4. Назвіть основні структурні передумови конкуренції на світових 

ринках. 

5. Охарактеризуйте проблему інституційної рівності умов конкуренції 

для суб’єктів господарювання. 

6. Розкрийте чинники конкурентної та монопольної поведінки суб’єктів 

господарювання на світових ринках. 

7. Які основні аспекти диверсифікації діяльності суб’єктів 

господарювання на світових товарних ринках? 

8. Перерахуйте бар’єри виходу на галузеві ринки України. 

9. У чому полягає тінізація та криміналізація економічної діяльності? 

10. Які чинники, складові та етапи державної допомоги на світових 

товарних ринках? 

11.  Чим зумовлено розвиток конкуренції у сфері державних закупівель? 

Література: [6, 7, с. 240–248; 8, с. 57–72; 11, с. 102–123; 12, с. 223–256; 13,  

с. 122–136; 15, с. 456–498]. 

 

Тема 8 Проблеми гармонізації конкурентної, структурної та 

промислової політики держави 

Взаємозв’язок процесу створення умов розвитку конкуренції із 

реалізацією завдань економічних реформ. Цілі структурної трансформації 

національної економіки та конкурентна політика. Єдність і суперечливість 

цілей та інструментів. Моделі конкурентної політики залежно від завдань 

структурної політики на світових ринках. Оптимізація інструментарію 

структурної та конкурентної політики держави. 

Конкурентна та промислова політика: взаємозв’язок і специфічність 

об’єктів і методів. Промислова політика як чинник регулювання 

конкурентного середовища на товарних ринках. Структура власності, розміри 

підприємств, концентрація, розподіл виробничих ресурсів. Проблема 
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оптимального поєднання великих, середніх і малих підприємств у процесі 

формування конкурентного середовища в Україні. Результати демонополізації 

на світових ринках. Переваги вертикальної інтеграції, цілісного виробничого 

циклу. Структурні диспропорції національної економіки. Конкурентна 

політика щодо депресивних галузей. Інвестиційно-інноваційна політика як 

база реструктуризації національного виробництва. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає суть гармонізації конкурентної, структурної та 

промислової політики держави? 

2. Що включає система промислової політики держави і які особливості 

функціонування органів управління конкурентним процесом в Україні? 

3. Дайте визначення понять «конкурентна», «структурна» та 

«промислова» політика держави. 

4. Який взаємозв’язок процесу створення умов розвитку конкуренції із 

раціоналізацією завдань економічних реформ на світових ринках? 

5. У чому сенс раціоналізації завдань економічних реформ на світових 

ринках? 

6. Розкрийте цілі структурної трансформації національної економіки та 

конкурентної політики. 

7. Дайте визначення поняття «структурна трансформація національної 

економіки» і наведіть приклад координації діяльності правоохоронних органів 

у сфері контролю за дотриманням антимонопольно-конкурентного 

законодавства. 

8. У чому сенс регулювання конкурентного середовища на світових 

товарних ринках? 

10. У чому полягає підвищення ролі регулювання конкурентного 

середовища на світових товарних ринках? 

Література: [2, 7, с. 74–92; 8, с. 98–109; 10, с. 53–68; 11, с. 128–144; 12,         

с. 198–216; 14, с. 130–148]. 

 



20 

Тема 9 Конкурентна політика як чинник інноваційно-інвестиційної 

моделі національної економіки 

Підпорядкування конкурентної політики глобальним завданням 

соціально-економічних перетворень під впливом глобалізації. Проблема 

конкурентоспроможності українських товаровиробників на світовому ринку. 

Інноваційно-інвестиційна модель розвитку, безальтернативний характер 

моделі. 

Зростання залежності конкурентної та інноваційної політики. Цілі та 

завдання інноваційної політики на світових ринках. Гармонізація методів та 

інструментів структурної, конкурентної та інноваційної політики держави. 

Стимулювання інновацій через структурну політику. Підтримка розвитку 

високотехнологічних галузей. 

Особливості антимонопольної політики у сфері науково-технічної 

діяльності та ринку інновацій. Позитивні екстерналії НТП і монопольна влада 

у вигляді структурної концентрації. Патентний захист нових продуктів і 

виробничих технологій і вирішення проблеми створення бар’єрів для 

входження в галузь на світових ринках. Способи узгодження патентного та 

антимонопольного законодавства на світових ринках. Антимонопольний 

імунітет. Досвід зарубіжних країн щодо антимонопольного регулювання 

науково-технічної та інвестиційно-інноваційної діяльності, можливість його 

застосування в Україні. Стан українського науково-технічного 

антимонопольного законодавства та шляхи його вдосконалення. Захист 

інтелектуальної власності в Україні. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає суть конкурентної політики як чинника інноваційно-

інвестиційної моделі національної економіки в умовах глобалізації? 

2. Які нові тенденції підпорядкування конкурентної політики глобальним 

завданням соціально-економічних перетворень під впливом глобалізації? 

3. Як впливають транснаціональні корпорації на зростання залежності 

конкурентної та інноваційної політики? 
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4. Що таке «соціально-економічні перетворення» на світових ринках? 

5. Якими методами міжнародні та регіональні інститути регулюють 

інноваційно-інвестиційну поведінку фірм на глобальних ринках? 

6. Навіщо здійснюється оцінювання інноваційно-інвестиційного стану 

сучасного конкурентного середовища? 

7. Виходячи з яких міркувань здійснюється антимонопольна політика у 

сфері науково-технічної діяльності ринку інновацій? 

8. Який змістовний сенс має здійснюється антимонопольна політика у 

сфері науково-технічної діяльності ринку інновацій? 

Література: [4, 7, с. 40–52; 8, с. 47–51; 10, с. 288–299; 11, с. 261–263; 14,             

с. 58–71; 15, с. 173–186]. 

 

Тема 10 Проблеми регулювання конкурентного процесу на окремих 

товарних ринках і сферах світової економіки 

Вплив держави на розвиток конкуренції у промисловості, 

агропромисловому комплексі, на транспорті й будівництві. Створення умов 

для підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних 

товаровиробників. 

Особливості конкурентної політики держави у сфері природних 

монополій. Регулювання конкурентного процесу на ринку житлово-

комунальних послуг. 

Конкурентна політика держави у фінансовій і банківській системах, на 

ринку страхових послуг. Захист конкуренції, запобігання загрозливих 

тенденцій за урахування функціонування світового ринку. 

Конкурентна політика на ринку рекламних послуг. Сучасні засоби 

боротьби з недобросовісною рекламою. 

Взаємозв’язок конкурентної політики із соціальною політикою. 

Соціальна сфера як об’єкт конкурентної політики на світових ринках. 

Досягнення соціальної злагоди. Наявність середнього класу. Захист прав 

споживачів. Боротьба із недобросовісною конкуренцією на світових ринках. 
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Питання для самоперевірки 

1. Як вписується конкурентна політика в загальну стратегію регулювання 

на окремих товарних ринках і сферах світової економіки? 

2. Чим різняться між собою вимоги до конкурентного регулювання на 

окремих товарних ринках? 

3. Дайте визначення базовим елементам впливу держави на розвиток 

конкуренції у промисловості. 

4. Дайте визначення базовим елементам впливу держави на розвиток 

конкуренції у агропромисловому комплексі. 

5. Дайте визначення базовим елементам впливу держави на розвиток 

конкуренції на транспорті. 

6. Дайте визначення базовим елементам впливу держави на розвиток 

конкуренції в будівництві. 

7. Які особливості конкурентної політики на світових ринках у сфері 

природних монополій? 

8. Розкрийте особливості методики розробки та оцінки ефективності 

стратегій міжнародної конкурентоспроможності. 

9. У чому полягає суть конкурентної політики держави у фінансовій і 

банківській системах? 

політикою на світових ринках? 

10. Як здійснюється боротьба із недобросовісною конкуренцією в 

Україні? 

Література: [6, 7, c. 53–74; 9, с. 19–24; 10, с. 89–102; 12, с. 202–230; 13,         

с. 76–132; 15, с. 192–351]. 

 

Тема 11 Адвокатування конкуренції та формування нових 

конкурентних інститутів 

Модернізація економіки та суспільства. Концепція адвокатування 

конкуренції на світових ринках. Сутність та компоненти адвокатування 
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конкуренції на світових ринках. Ефективність адвокатування конкуренції в 

Україні. 

Адвокатування конкуренції у державних органах і у суспільстві. 

Проконкурентний характер державної економічної політики та громадської 

думки. Усвідомлення переваг конкуренції на світових ринках. Конкурентна 

культура. 

Формування інфраструктурних елементів адвокатування на світових 

ринках. Удосконалення інституційного забезпечення. Створення інститутів 

підтримки конкуренції (державних, громадських, приватних). Розвиток 

інформаційно-технологічної бази на світових ринках. Освітні програми. Роль 

університетів у підготовці фахівців з проконкурентною культурою. Діяльність 

ЗМІ щодо формування сучасного типу конкурентної поведінки, підтримки і 

захисту конкуренції. Активізація громадських організацій (об’єднань, 

асоціацій, союзів) щодо запобігання порушень конкурентного законодавства. 

Модель програми освіти і зміцнення зв’язків з громадськістю в концепції 

конкурентної політики держави. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає адвокатування конкуренції та формування нових 

конкурентних інститутів на світових ринках? 

2. Які завдання та основні способи реалізації нових конкурентних 

інститутів на світових ринках? 

3. Яка структура формування нових конкурентних інститутів на світових 

ринках? 

4. Сформулюйте наукову та інформаційну основи модернізації економіки 

та суспільства. 

5. Охарактеризуйте загальну концепцію адвокатування конкуренції на 

світових ринках. 

6. Які основні напрями створення інститутів підтримки конкуренції на 

світових ринках? 

Література: [2,4, 7, с. 92–170; 9, с. 54–86; 12, с. 42–68; 14, с. 12–34]. 
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3 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

 

1. Етапи розвитку теорії державного регулювання економіки. 

2. Основні ознаки кейнсіанської та монетарної теорій регулювання 

економіки на світових ринках. 

3. Основні типи державного регулювання економіки. Економічний 

лібералізм та економічний дирижизм. 

4. Основні моделі державного регулювання економіки. 

5. Причини державного регулювання економіки. 

6. Основні цілі державного регулювання економіки. 

7. Функції регулювання економіки на світових ринках. 

8. Основні напрями економічної політики держави. 

9. Принципи державного регулювання економіки. 

10. Сучасні підходи до регулювання економіки на світових ринках. 

11. Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток. 

12. Прямі методи та інструменти державного регулювання економіки. 

13. Непрямі методи державного регулювання економіки. 

14. Адміністративне регулювання економіки. 

15. Органи регулювання економіки на світових ринках. 

16. Особливості державного регулювання у транзитивній економіці. 

17. Необхідність і суть стратегії соціально-економічного розвитку країни. 

18. Антициклічна політика держави: сутність, функції, інструменти. 

19. Суть і способи економічного прогнозування. Класифікація прогнозів. 

20. Основні принципи економічного прогнозування на світових ринках. 

21. Методи та моделі економічного прогнозування на світових ринках. 

22. Наукові основи макроекономічного планування. 

23. Основні форми планування на світових ринках. 

24. Формування індикативного плану. 

25. Макроекономічне програмування: необхідність, сутність, функції. 

26.  Кредитно-грошова політика держави, її функції та інструменти. 
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27. Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки. 

28. Податки як один з основних інструментів державного регулювання 

економіки. 

29.  Фінансування дефіциту державного бюджету. 

30. Суть кон’юнктури та механізм кон’юнктурної політики на світових 

ринках. 

31. Суть і механізми структурної політики на світових ринках. 

32. Вплив держави на ціни та ціноутворення. 

33. Антиінфляційна політика держави. 

34. Державне регулювання підприємницької діяльності. 

35. Форми фінансово-економічної підтримки підприємництва на світових 

ринках. 

36. Конкурентна політика держави. 

37. Державний сектор економіки: сутність і функції. 

38. Державне регулювання якості та конкурентоспроможності продукції. 

39. Особливості та напрями державного регулювання природних 

монополій. 

40. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 

41. Показники економічної ефективності інвестицій на світових ринках. 

42. Пріоритетні напрями інвестиційної політики України. 

43. Науково-технічний прогрес та інновації як об’єкт державного 

регулювання економіки. 

44. Форми регулювання науково-технічної діяльності на світових ринках. 

45. Регулювання інноваційних процесів на світових ринках. 

46. Механізм регулювання зайнятості населення. 

47. Державне регулювання оплати праці. 

48. Характеристика моделей соціальної політики держави. 

49. Регулювання рівня та якості життя населення. 

50. Оцінка соціального розвитку країни. 
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4 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

1. Які відомі постулати класичних моделей конкуренції: 

1) досконалої (чистої) конкуренції; 

2) недосконалої конкуренції; 

3) монополістичної конкуренції; 

4) олігополістичної конкуренції; 

5) чистої монополії? 

2. Які Вам відомі сили конкуренції: 

1) ринкова сила і контроль за умовами угоди з боку постачальників 

ресурсів; 

2) ринкова сила і контроль за умовами угоди з боку виробників продукції; 

3) ринкова сила і контроль за умовами угоди з боку покупців продукції; 

4) суперництво між конкуруючими продавцями однієї галузі; 

5) спроби компанії з інших галузей залучити покупців цієї галузі на бік 

своїх товарів-замісників; 

6) потенціал входження у галузь нових фірм? 

3. Якими основними принципами визначається міжнародна 

конкурентоспроможність: 

1) конкурентна перевага стосується всієї системи цінностей; 

2) конкурентна перевага випливає загалом із поліпшувань, нововведень і 

змін; 

3) конкурентна перевага підтримується тільки завдяки безперервним 

поліпшенням; 

4) конкурентна перевага потребує постійного збільшення випуску 

продукції; 

5) підтримка переваги потребує вдосконалення її джерел; 

6) підтримання переваги потребує глобального підходу до стратегії? 

4. Які якості повинна мати цільова ніша для досягнення 

конкурентної переваги: 
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1) цільова ніша повинна бути зручно розташована; 

2) покупці повинні володіти різноманітними потребами; 

3) ланцюг виробництво — витрати повинен відрізнятися від аналогічного 

ланцюга, який характерний для іншої ніші? 

5. Якими основними чинниками визначається місце підприємства 

(фірми) на міжнародному ринку: 

1) здатністю підтримувати конкурентну перевагу над іншими фірмами; 

2) здатністю знайти і зайняти відповідну нішу; 

3) здатністю утворювати міжнародні об’єднання? 

6. Визначте особливі стадії конкурентоспроможності національної 

економіки: 

1) розвиток конкуренції на основі ринкових факторів; 

2) розвиток конкуренції на основі факторів виробництва; 

3) розвиток конкуренції на основі інвестицій; 

4) розвиток конкуренції на основі нововведень; 

5) стадія конкуренції на основі багатства. 

7. Визначте основні фактори конкурентного середовища 

підприємства: 

1) підприємства, які вступають на ринок і які загострюють конкурентну 

боротьбу; 

2) споживачі продукції, які чинять тиск на підприємства галузі; 

3) держава та її політика в галузі регулювання конкуренції; 

4) постачальники сировини, матеріалів, комплектуючих виробів на 

галузевий ринок; 

5) географічне розташування галузевого ринку; 

6) безпосередньо підприємства-виробники (продавці продукції); 

7) виробники товарів-замінників, які займають частину галузевого ринку. 

8. Назвіть основні елементи державної політики, яка регулює 

конкуренцію: 

1) фінансова політика стимулювання конкуренції; 
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2) антимонопольна політика, яка визначає засоби і методи контролю і 

обмеження сучасних природних і державних монополій; 

3) участь держави у виробництві і реалізації продукції; 

4) регулювання експорту та імпорту продукції; 

5) державна стандартизація продукції, технологій, умов безпеки; 

6) регулювання видобутку корисних копалин, цін на сировину, матеріали, 

енергію, воду, землю; 

7) регулювання розміщення переробних підприємств; 

8) патентно-ліцензійна політика; 

9) соціальний захист споживачів. 

9. Якими принципами керуються для визначення 

конкурентоспроможності товару: 

1) урахування собівартості виробництва товару; 

2) урахування особливостей різних сегментів ринку; 

3) протилежність цілей і засобів суб’єктів ринку; 

4) квазістабільність ринкової кон’юнктури в період проведення 

досліджень; 

5) переважно раціональна поведінка суб’єктів ринку? 

10. Визначте основні принципи концепції забезпечення 

конкурентоспроможності (КС) підприємства: 

1) основним показником КС підприємства на оперативному рівні є 

інтегральний показник КС продукції; 

2) на тактичному рівні КС підприємства забезпечується його загальним 

фінансово-господарським станом і характеризується комплексним показником 

його стану; 

3) на стратегічному рівні КС підприємства характеризується 

інвестиційною привабливістю, критерієм якої є зростання вартості бізнесу; 

4) на міжнародному рівні КС підприємства визначається кількістю 

реалізованої продукції на світовому ринку; 

5) завдання забезпечення КС підприємства включає забезпечення КС 
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продукції і власне КС підприємства; 

6) слід виділяти різні критерії КС підприємства залежно від горизонту 

планування і управління на підприємстві. 

11. На вирішення яких основних проблем повинна бути орієнтована 

державна програма забезпечення конкурентоспроможності національної 

економіки? 

1) створення сприятливих передумов для досягнення конкурентних 

переваг в усіх детермінантах «національного конкурентного ромба»; 

2) визначення міжнародних ринків, на яких вітчизняні підприємства 

можуть мати конкурентні переваги; 

3) пошук конкурентоспроможних галузей (підприємств); 

4) організація процесу раціонального використання коштів державного 

бюджету на поетапне перетворення цих галузей на галузі, які володіють 

реальними конкурентними перевагами? 

12. Конкурентоспроможною слід вважати таку національну 

економіку, яка за умов відкритості забезпечує: 

1) стійке зростання життєвих стандартів населення країни; 

2) досягнення і утримання національними підприємствами таких позицій 

у світовій економіці, коли їхні товари і послуги успішно реалізуються на 

міжнародних ринках; 

3) забезпечується безперешкодний доступ на внутрішній ринок країни 

будь-яких іноземних товарів та послуг; 

4) усталеність соціально-економічного прогресу зі здатністю протистояти 

кризам. 

13. Які основні причини виходу підприємства на міжнародний ринок: 

1) якщо виникає бажання освоїти нові ринки; 

2) якщо підприємство втрачає конкурентну перевагу на внутрішньому 

ринку; 

3) для того, щоб одержати доступ до родовищ природних ресурсів інших 

країн; 
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4) необхідність досягнення більш низьких витрат? 

14. Назвіть основні типи стратегій міжнародної 

конкурентоспроможності: 

1) патієнтна (нішова) стратегія; 

2) віолентна (силова) стратегія; 

3) маржинальна (гранична) стратегія; 

4) комутантна (пристосовницька) стратегія; 

5) експлерентна (піонерська) стратегія. 

15. У яких напрямах повинна здійснювати інвестиції крупна 

компанія для досягнення успіху: 

1) створення дієздатного управлінського апарату; 

2) створення крупного виробництва; 

3) створення виробничих філіалів у багатьох країнах; 

4) створення загальнонаціональної (а потім і інтернаціональної) збутової і 

маркетингової мережі? 

16. Які вигоди приносить виробникові диференціація продукції: 

1) дає можливість підвищити ціни; 

2) дає можливість знизити витрати виробництва; 

3) захищає від конкурентів; 

4) формує лояльність до марки; 

5) відкриває доступ до нових споживачів? 

17. Які Вам відомі стратегії диверсифікації: 

1) стратегія багатонаціональної диверсифікації; 

2) стратегія входження на нові ринки; 

3) стратегія входження в нову галузь — поглинання, «з нуля», спільне 

підприємство; 

4) стратегія диверсифікації в споріднені галузі; 

5) стратегія диверсифікації в неспоріднені галузі; 

6) стратегія вторгнення та ліквідації; 

7) стратегія реструктурування, відновлення та економії? 



31 

18. Що є головним у стратегії малих підприємств: 

1) здатність швидко знаходити нішу ринку; 

2) гнучкість; 

3) невеликі витрати на виробництво? 

19. Якими принципами зумовлюється достатня пристосованість 

фірми-піонера до діяльності, пов’язаної з радикальними змінами в 

економіці: 

1) готовність фірми-піонера нести величезні, майже неприпустимі 

ризики; 

2) здатність входити одночасно на декілька ринків; 

3) сила конкурентної стратегії фірм-піонерів полягає в тому, що вона 

лежить в іншій площині, ніж у її потужних суперників; 

4) оптимальною формою колективу, який працює над проривною 

інновацією, є група із сильним лідером; 

5) мотивація фірми-піонера більш сильна і багатопланова, ніж у інших 

фірм. 

20. На які запитання необхідно одержати відповіді для того, щоб 

оцінити конкурентну стратегічну позицію компанії: 

1) у чому сила і слабкість компанії, які у неї є можливості і що спричинює 

для неї загрозу; 

2) наскільки ефективна діюча стратегія; 

3) наскільки міцна конкурентна позиція компанії; 

4) наскільки міцні позиції конкурентів; 

5) чи конкурентоспроможні ціни та витрати компанії; 

6) з якими стратегічними проблемами стикається компанія? 

21. Які показники застосовуються для визначення стратегічного і 

фінансового становища компанії: 

1) репутація фірми серед споживачів, її імідж; 

2) чи є компанія лідером у технології, інноваціях, якості, обслуговування 

споживачів; 
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3) ринкова частка компанії та її місце в галузі; 

4) підвищуються чи знижуються розміри прибутку і якими вони є 

порівняно з показниками конкурентів; 

5) тенденція зміни чистого прибутку на інвестиції; 

6) продажі компанії зростають швидше чи повільніше, ніж ринок загалом; 

7) розмір капіталовкладень; 

8) розмір кредитів? 

22. У чому полягають основні завдання Антимонопольного комітету 

України: 

1) захисті законних інтересів підприємців і споживачів шляхом 

застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень 

антимонопольного законодавства, накладення стягнень за порушення 

антимонопольного законодавства в межах своїх повноважень; 

2) здійсненні державного контролю за дотриманням антимонопольного 

законодавства; 

3) недопущенні недобросовісної конкуренції у всіх сферах економіки; 

4) сприянні розвитку добросовісної конкуренції в усіх сферах економіки? 

23. Визначте основні напрями розробки стратегії просування 

національного експорту України на світовому ринку: 

1) нарощування обсягів експорту; 

2) сприяння створенню довгострокових конкурентних переваг; 

3) стабільність розширення і якісне поліпшення на основі конкурентних 

переваг позиції країни на світовому ринку. 

24. Визначте стратегічні пріоритети інтернаціоналізації української 

економіки: 

1) ефективна міжнародна спеціалізація; 

2) системна інтеграція у світове господарство із забезпеченням реальної 

міжнародної конкурентоспроможності; 

3) розширення експортно-імпортних операцій з країнами близького і 

далекого зарубіжжя; 
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4) міжнародна диверсифікація; 

5) становлення власних транснаціональних економічних структур з 

глобальним менеджментом; 

6) інтеграційна взаємодія із СНД, Європейським Союзом, центрально- і 

східноєвропейськими угрупованнями країн; 

7) забезпечення належного рівня економічної безпеки з дійовими 

механізмами захисту від несприятливих змін міжнародної кон’юнктури та 

фінансових криз. 

25. Рівень міжнародної конкурентоспроможності можна вважати 

достатнім, якщо він забезпечує: 

1) залучення іноземних інвестицій в економіку країни; 

2) підтримку зростаючих життєвих стандартів; 

3) досягнення (збереження) таких позицій у світовій економіці, коли 

національні товари і послуги успішно реалізуються на міжнародних ринках. 

26. Через які заходи у діяльності владних структур має 

реалізовуватися політика підвищення конкурентоспроможності економіки 

України: 

1) утвердження України як транзитної держави, розвиток інформаційних 

систем; 

2) нову стратегію промислово-інноваційної політики; 

3) запровадження надійної системи енергозабезпечення та 

енергозбереження; 

4) перетворення АПК у лідируючий сектор економіки; 

5) розвиток сфери послуг? 

27. Через які основні механізми фірми можуть виходити на 

міжнародний ринок: 

1) експорт; 

2) ліцензування; 

3) квотування; 

4) прямі зарубіжні інвестиції? 
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28. Які Вам відомі джерела досягнення глобальної конкурентної 

переваги: 

1) глобальний досвід; 

2) порівняльна перевага; 

3) економія за рахунок масштабів виробництва; 

4) економія за рахунок масштабів інвестицій; 

5) економія за рахунок масштабів матеріально-технічного забезпечення; 

6) економія за рахунок масштабів маркетингу; 

7) економія за рахунок масштабів у закупках; 

8) товарна диференціація; 

9) запатентована технологія виробництва товару; 

10) мобільність виробництва? 

30. Які заходи з боку уряду можуть перешкоджати глобальній 

конкуренції: 

1) преференційна політика, підтримка зайнятості або інші регулятивні 

норми, від яких виграють місцеві фірми; 

2) тарифи та мита, які обмежуватимуть можливість економії за рахунок 

масштабів виробництва; 

3) заходи уряду, які обмежують іноземну інвестиційну діяльність; 

4) преференційна політика щодо товарів місцевої фірми; 

5) підтримка урядом місцевої дослідно-конструкторської діяльності; 

6) законодавство про хабарі, податкове законодавство урядів країн, 

невигідне фірмам, які займаються міжнародними операціями? 

31. З яких заходів складається глобальна стратегія корпорацій: 

1) об’єднання у всесвітньому масштабі діяльності щодо пошуку, 

використання джерел постачання та маркетингу; 

2) комплексний підхід до комерційної діяльності; 

3) виявлення найсильніших сторін бізнесу стосовно різних ринків; 

4) присутність міжнародних корпорацій, які застосовують глобальну 

стратегію в усіх регіонах світу; 
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5) передачу досвіду провідних ринків іншим; 

6) постійне збалансування між стандартизацією та локалізацією чинників 

маркетингу, виходячи з ринкових умов і потреб споживачів? 

32. Визначте тенденції, що впливають на глобальну конкуренцію: 

1) поступове виникнення нових великомасштабних ринків; 

2) конкуренція нових індустріальних країн; 

3) стирання відмінностей між країнами; 

4) агресивна індустріальна політика; 

5) діяльність міжнародних економічних організацій; 

6) визначення та протекція найважливіших актів з боку держави; 

7) вільне переміщення технологій. 

33. Які Вам відомі джерела досягнення глобальної конкурентної 

переваги: 

1) глобальний досвід; 

2) порівняльна перевага; 

3) економія за рахунок масштабів виробництва; 

4) економія за рахунок масштабів інвестицій; 

5) економія за рахунок масштабів матеріально-технічного забезпечення; 

6) економія за рахунок масштабів маркетингу; 

7) економія за рахунок масштабів у закупках; 

8) товарна диференціація; 

9) запатентована технологія виробництва товару; 

10) мобільність виробництва? 

34. Які заходи з боку уряду можуть перешкоджати глобальній 

конкуренції: 

1) преференційна політика, підтримка зайнятості або інші регулятивні 

норми, від яких виграють місцеві фірми; 

2) тарифи та мита, які обмежуватимуть можливість економії за рахунок 

масштабів виробництва; 

3) заходи уряду, які обмежують іноземну інвестиційну діяльність; 
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4) преференційна політика щодо товарів місцевої фірми; 

5) підтримка урядом місцевої дослідно-конструкторської діяльності; 

6) законодавство про хабарі, податкове законодавство урядів країн, 

невигідне фірмам, які займаються міжнародними операціями? 

35. Визначте тенденції, що впливають на глобальну конкуренцію: 

1) поступове виникнення нових великомасштабних ринків; 

2) конкуренція нових індустріальних країн; 

3) стирання відмінностей між країнами; 

4) агресивна індустріальна політика; 

5) діяльність міжнародних економічних організацій; 

6) визначення та протекція найважливіших актів з боку держави; 

7) вільне переміщення технологій. 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Управління конкурентоспроможністю на світових ринках» 

для студентів денної та заочної форм зі спеціальності 073 − «Менеджмент» 

освітнього ступеня «Магістр» за спеціалізацією «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» 
 

Метою викладання дисципліни «Управління конкурентоспроможністю на світових 

ринках» є формування у студентів розгорнутих сучасних спеціальних знань про конкурентну 

політику як органічну складову соціально-економічної політики української держави; 

набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій у сфері 

управління конкурентним процесом, посилення ролі економіста-співробітника в 

антимонопольних органах.  

В процесі своєї практичної діяльності менеджерам доводиться розв’язувати 

нестандартні задачі та використовувати для їх розв’язання складних ситуацій. 

Мета самостійної роботи – формування у студентів здатності самостійно мислити; 

оволодіти базовими поняттями, опанувати новітні теоретичні підходи до управління 

підприємством з використанням методології конкурентоспроможності на такому рівні, щоб 

після закінчення навчання можна було на високому професійному рівні вирішувати 

проблеми, пов’язані з діяльністю підприємства, приймати зважені рішення, спрямовані на 

посилення його позицій у ринковому середовищі.  

Самостійна робота студента є невід’ємною складовою процесу вивчення навчальної 

дисципліни «Управління конкурентоспроможністю на світових ринках», зміст якої 

визначається робочою програмою навчальної дисципліни, методичними матеріалами, 

завданнями для самостійного виконання та вказівками щодо їх виконання. Методичні 

рекомендації спрямовано на формування у студентів здатності самостійно мислити, на 

поглиблене опанування навчального матеріалу та засвоєння теоретичних знань, набуття 

практичних навичок виконання завдань. Вони надають студентам можливість виконувати 

завдання, розв’язувати проблемні ситуації згідно з поданими до них рекомендаціями та 

здійснювати самоконтроль своїх знань. 

Рецензовані методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Управління конкурентоспроможністю на світових ринках» для студентів денної та заочної 

форм навчання виконані на високому науковому та методичному рівні й рекомендуються до 

видання у видавничому відділу КрНУ. 

 

Рецензент, 

к. е. н., доцент         Л.М. Сакун 

 



 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2 

засідання кафедри менеджменту 

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

від 12 жовтня 2016 року 
 

Присутні: декан ФЕУ проф. Почтовюк А.Б.; завідувач кафедри проф. Хоменко М.М.; доц. 

Буряк Є.В.; доц. Дорожкіна Г.М.; доц. Карлик Ю.Ю; доц. Сакун Л.М.; доц. 

Сухомлин Л.В.; ст.викл. Мажаренко К.П.; ст. викл. Семеніхіна В.В.; пров. фах. 

Різніченко Л.В. 
 

Про рекомендацію до видання методичних вказівок щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю на 

світових ринках» для студентів денної та заочної форм зі спеціальності         

073 − «Менеджмент» освітнього ступеня «Магістр» за спеціалізацією 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

 

СЛУХАЛИ: Старшого викладача кафедри «Менеджмент»                 

Мажаренко К.П. про рекомендацію до видання методичних вказівок щодо 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління 

конкурентоспроможністю на світових ринках» для студентів денної та заочної 

форм зі спеціальності 073 − «Менеджмент» освітнього ступеня «Магістр» за 

спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», підготовлених 

професором кафедри менеджменту  Хоменко М.М.  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до видання у видавничому відділі КрНУ 

імені Михайла Остроградського методичні вказівки щодо самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю на світових 

ринках» для студентів денної та заочної форм зі спеціальності                             

073 − «Менеджмент» освітнього ступеня «Магістр» за спеціалізацією 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», підготовлених професором 

кафедри менеджменту Хоменко М.М.  

 

Завідувач кафедри «Менеджмент», 

професор         М.М. Хоменко 

 

Секретар кафедри, 

доцент          Г.М. Дорожкіна 
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ВИТЯГ 

із протоколу № 2 

науково-методичної ради факультету економіки і управління 

від 04 жовтня 2016 року 

 

Присутні: 15 членів науково методичної рад із 16 

 

Про рекомендацію до видання методичних вказівок щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю на 

світових ринках» для студентів денної та заочної форм зі спеціальності         

073 − «Менеджмент» освітнього ступеня «Магістр» за спеціалізацією 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

 

СЛУХАЛИ: Старшого викладача кафедри «Менеджмент»                 

Різніченко Л.В. про рекомендацію до видання методичних вказівок щодо 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління 

конкурентоспроможністю на світових ринках» для студентів денної та заочної 

форм зі спеціальності 073 − «Менеджмент» освітнього ступеня «Магістр» за 

спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», підготовлених 

професором кафедри менеджменту Хоменко М.М.  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до видання у видавничому відділі КрНУ 

імені Михайла Остроградського методичні вказівки щодо самостійної роботи  з 

навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю на світових 

ринках» для студентів денної та заочної форм зі спеціальності                             

073 − «Менеджмент» освітнього ступеня «Магістр» за спеціалізацією 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», підготовлених професором 

кафедри менеджменту Хоменко М.М.  

 

Голова науково-методичної ради, 

професор         А.Б. Почтовюк 

 

Секретар         Л.В. Різніченко 

 


