


2 
 



3 

 

ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Global Markets and 

Competitive Positioning» складена відповідно до Стандарту вищої освіти 

України (далі – Стандарт) другого (магістерського) рівня галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Дана навчальна дисципліна 

є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль 

фахівця в області менеджменту. В процесі вивчення дисципліни необхідно 

з’ясувати складові глобальних ринків та їх основні характеристики, а також 

ознайомитися із підходами до конкурентного позиціювання підприємства на 

ринку. 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 07 

«УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Вибіркова 

Розділів – 2 

Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки 

Змістових розділів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне завдання по 

варіантам 

Семестр 

  

Лекції 

16 год. 2 год. 

Загальна кількість годин 

– 90 

Практичні 

16 год. 4 год. 

Тижневе навантаження:  

аудиторних – 2  

самостійної роботи 

студента –3,5 

Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

рівень 

Самостійна робота 

58 год. 84 год. 

Вид контролю: 

залік залік 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості, 

закономірності, принципи формування і розвитку глобальних ринків та 

конкурентного позиціювання підприємств на них. 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Global Markets and 

Competitive Positioning»  є формування у майбутніх фахівців цілісної системи 

теоретичних, практичних знань щодо умов і факторів становлення та 

механізмів функціонування глобальних ринків і конкурентного позиціювання 

на них. 
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Global Markets and 

Competitive Positioning»  є:  

- розуміння сутності глобального ринку; 

- формування системи спеціальних знань щодо принципів економічної 

глобалізації;  

- розуміння світових інтеграційних процесів та їх особливостей;  

- засвоєння методик глобального менеджменту;  

- набуття навичок управління конкурентним позиціюванням 

підприємства на ринку;  

- формування умінь застосовувати системні підходи до ведення 

міжнародного бізнесу; 

- засвоєння методик управління активами підприємства з позиції 

конкурентного позиціювання на ринку;  

- формування умінь правильно оцінювати фінансові ризики діяльності 

підприємства на глобальних ринках.  
 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у 

Стандарті). 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття 

студентами компетентностей:  

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління 

або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

  
Результати навчання: 

Після опанування дисципліни студент повинен  

знати:  

- понятійний та категорійний апарат теорії глобального ринку та 

конкурентного позиціювання на ньому;  

- економічне підґрунтя створення глобальних ринків;  

- основні методологічні підходи, інструментарій, показники, що 

характеризують глобальні ринки;  

- економічні закони та закономірності, що формують глобальні ринки; 

- взаємозв’язок та взаємодію глобальних ринків; 

- особливості функціонування провідних світових ринків; 

- особливості конкурентного позиціювання на основних глобальних 

ринках. 

- механізми функціонування глобальних ринків; 

- перспективи розвитку глобальних ринків;  

уміти:  

- визначати методологічний апарат дослідження окремих аспектів 

глобалізаційного процесу;  
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- аналізувати характер інтеграції окремих країн світу в глобальну 

економіку;  

- використовувати знання специфіки механізмів глобалізації сучасного 

ринку; 

- виявляти глобальну взаємодію між ринками; 

- аналізувати умови формування глобальних ринків; 

- визначати конкурентні переваги позиціювання підприємства на 

глобальному ринку; 

- аналізувати можливість використання конкурентних переваг при 

позиціюванні підприємства на глобальному ринку.  

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

На вивчення навчальної дисципліни «Global Markets and Competitive 

Positioning»  відводиться 90 години 3 кредити ЄКТС. 

 

CHAPTER 1 

THE SYSTEM OF GLOBAL MARKETS. 

 

Topic 1. Mechanism of global commodity market functioning. 

Globalization as a result of human activity. Types of global markets. The 

structure of the global commodities market. The essence of the internal, national, 

international and world market. Regional, commodity and socio-economic 

structure of the world market. Laws and factors of development of the world 

market. Current trends in the development of world commodity markets and the 

impact of the NTD. The closed and open sector of the world market. The basic 

methodological approaches to the analysis of commodity markets. General 

principle scheme of assessing the state and development of commodity markets. 

General approaches to branded analysis of the commodity market. Factors and 

conditions for the formation of conjuncture. Forms of conjuncture in world 

markets. Influence of cyclical and non-cyclical factors on the market situation. 

Methodological principles of analyzing the economic situation in the commodity 

market. Principles of Targeting, Complexity and Systematicity. Stages of market 

analysis. The system of indicators used to analyze the market situation.  

 

Topic 2. Characteristics of the world market of services  

World market of services, conditions of its formation. Specific principles of 

international trade in services, their dynamics, structure and geographic trends. The 

state and prospects of international trade in licenses. Protection of intellectual 

property. Specific features of the preparation, execution and implementation of 

licensing agreements. The main countries-exporters of licenses. Licensing 

agreements. Licence fees. World market of licensing. Export licensing. The main 

exporting countries of leasing services. Import leasing. Leasing services importing 

countries. Financial leasing. Market of business services, computer, telephone and 
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telefax, advertising, legal, accounting and financial services. The essence of the 

global freight market. Types of freight arrangements. Charter agreements. 

Transport service market - freight rates and tariffs. Global air freight market. Main 

export-import flows of world air transport services. Structure of the world market 

of railway and automobile services,  

 

Topic 3. Global fuel and energy market. Its characteristics. 

The essence of international division of labor in the world energy and 

production of exported energy resources. World Energy Problem. Analysis of the 

structure of consumption of fuel and energy resources in different countries of the 

world. Characteristics of the world market of oil and petroleum products. Oil 

production, oil refining and offerings in the oil market. The activity of international 

oil companies in the world market. The role of international oil organizations in the 

formation of prices. Activities of Outsiders and Their Influence on the Market. 

Analysis of the global gas market. Factors shaping its market conditions. World 

gas production and supply structure on the gas market. Consumption and world gas 

prices. Gas exporting and importing countries.  

 

Topic 4. Characteristics of the global financial market. 

Characteristics of the global financial market. The function of resources 

accumulation. Structure of the financial market. Definition of the main subjects of 

the market. Classification of financial markets. The market of cash (current, spot) 

transaction contracts. Market of strict transactions. Centralized (stock exchange 

market). Decentralized (post-b stock exchange) global market. Analysis of the 

global capital and investment market. International Credit as a Tool of Financial 

Market of Positive Capital.  Global currency market and the mechanism of its 

functioning. Implementation of innovation in the global financial market. 

 

Topic 5. Global labor market and its characteristics. 

The impact of the demographic aspect on the labor market. The basic 

elements of market functioning. Basic Factors of Influence on the Formation and 

Development of the Global Market of Labor Resources. The current structure of 

the global labor market. Segmented Characteristics of the Market. Basic 

characteristics of segments. Influence of the information revolution on the labor 

market. National labor markets. International labor migration. Problems of rational 

labor resource utilization. Dynamics of the labor market.  Dynamics and trends in 

the global labor market. 

 

CHAPTER 2 

COMPETITIVE POSITIONING OF ENTERPRISES IN THE MARKET 

 

Topic 6. Understanding of competitive market position 

Characteristics of competitive advantages. Areas of Formation and 

Implementation of Competitive Advantages. Types and sources of competitive 

advantages. The main aspects of ensuring the competitiveness of the company. The 
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Interrelation of Elements of Management System of Competitiveness of Enterprise 

and its Positioning on the Market. The basic principles of competitiveness 

management of the enterprise on the world market. The stages and procedures of 

the process of positioning the company on the market. Specific features of the 

positioning of goods and services. The system of competitive strategies of the 

company. Strategies for gaining competitive advantage. Strategies of competitive 

behavior of the company. Strategy of competitive positioning of enterprises.  

Forecasting, planning, economic development, rationalization of structures and 

processes, quality management, resource conservation and staff. Comparison of 

factors of success and competitive potential of the enterprise. The process of 

identifying strategic areas of economic management. Analysis of practical 

approaches to competitive positioning in the market. 

 

Topic 7. Competitive Positioning on the Global Market.  

Understanding globalization as an element of positioning. The functional 

approach to the analysis of globalization. Technological Approach. Stages of 

development of economic globalization. Currents of globalization. Intensification 

of international competition. New models of consumer behavior in foreign 

markets. The basic principles of management of the competitiveness of enterprises 

in the global market. Methods for assessing the level of competitiveness of 

enterprises. The system-process approach to managing the competitiveness of 

enterprises. Principles of managing the competitiveness of the enterprise in the 

global market. Methodology, techniques and tools for studying global markets.  

Approaches to competitive positioning on the global market. Stages of the 

competitive position on the global market.  

 

Topic 8. Features of Ensuring Competitive Position in Different Global 

Markets. 

The basic components of the competitive environment. Analysis of Activity 

of Competitors. Features of the positioning of enterprises in global commodity 

markets. Service and after-sales service as additional factors in enhancing the 

privatization of products and increase their competitiveness. The system of 

ensuring the competitiveness of market products. The process of implementation 

of products. World trade organization and standardization of commodity quality. 

International quality standards ISO. International certification of products. Features 

of ensuring competitiveness in the global market of services.  Determination of 

Competitiveness of Services in Foreign Markets. Non-competition. Steps to 

improve the quality of services as a determinant of competitive positioning. The 

strategy of increasing the quality of goods as an important factor of non-priced 

competition. Peculiarities of Ensuring Competitiveness in the World Market of 

Consumption of Fuel and Energy Products. Indicators of Quality of Service. 

Features of Competitive Positioning on the Market. Competitive Position on the 

Global Financial Market. Peculiarities of financial services on national markets. 

Competitive position on the global market of labor resources. Features of national 

labor markets.  
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 

розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Chapter 1. The system of global markets. 

Topic 1. Mechanism of 

global commodity market 

functioning 

14 2 1 - - 11 12 1 1 - - 10 

Topic 2. Characteristics of 

the world market of 

services 

9 2 1 - - 6 11 - 1 - - 10 

Topic 3. Global fuel and 

energy market.  Its 

characteristics. 

10 2 2 - - 6 12 - - - - 12 

Topic 4. Characteristics of 

the global financial 

market. 

10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Topic 5. Global labor 

market and its 

characteristics. 

10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Контрольна робота №1 2 - 2 - - -  - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 1 
55 10 10 - - 35 55 1 2 - - 52 

Chapter 2. Сompetitive positioning of enterprises in the market 

Topic 6. Understanding of 

competitive market 

position 

10 2 2 - - 6 12 1 1 - - 10 

Topic 7. Competitive 

Positioning on the Global 

Market. 

9 2 1 - - 6 12 - 1 - - 11 

Topic 8. Features of 

Ensuring Competitive 

Position in Different 

Global Markets 

14 2 1 - - 11 11 - - - - 11 

Контрольна робота №2 2 - 2 - - - - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 2 
35 6 6 - - 23 35 1 2 - - 32 

Усього годин 90 16 16 - - 58 90 2 4 - - 84 

 

 

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Mechanism of global commodity market functioning 2 

2. Characteristics of the world market of services 2 

3. Global fuel and energy market.  Its characteristics. 2 

4. Characteristics of the global financial market. 2 

5. Global labor market and its characteristics. 2 

6. Understanding of competitive market position 2 

7. Competitive Positioning on the Global Market. 2 

8. Features of Ensuring Competitive Position in Different Global Markets 2 

Разом: 16 
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Mechanism of global commodity market functioning 1 

2. Characteristics of the global market of goods and services. 1 

3. Global fuel and energy market.  Its characteristics 2 

4. Characteristics of the global financial market. 2 

5. Global labor market and its characteristics. 2 

6. Контрольна робота №1 2 

7. Understanding of competitive market position 2 

8. Competitive Positioning on the Global Market. 1 

9. Features of Ensuring Competitive Position in Different Global Markets 1 

10. Контрольна робота №2 2 

Разом: 16 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Mechanism of global commodity market functioning 11 

2. Characteristics of the global market of goods and services. 6 

3. Global fuel and energy market.  Its characteristics 6 

4. Characteristics of the global financial market. 6 

5. Global labor market and its characteristics. 6 

6. Understanding of competitive market position 6 

7. Competitive Positioning on the Global Market. 6 

8. Features of Ensuring Competitive Position in Different Global Markets 11 

Разом: 58 

 

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Самостійна робота полягає в опрацюванні окремих тем програми або їх 

частин, які не викладаються на лекціях. 

Питання для самостійного вивчення: 

1. The peculiarities of pricing in national markets. 

2. Principles of pricing in international markets. 

3. Differences in the pricing of goods and services on global markets. 

4. Rules of regulation of the global market of goods and services. 

5. Features of positioning of services on national and global markets. 

6. Peculiarities of the structure of global markets. 

7. Innovation processes and their impact on national labor markets. 

8. Influence of innovation processes on global labor markets. 

9. The essence of transfer pricing. 

10. Effect of transfer pricing on the world commodity market structure. 

11. Impact of transfer pricing on the world market structure of services. 

12. Influence of the regional market on the national market. 



10 

13. Interconnection of national and transnational markets. 

14. The essence of competitive leadership. 

15. The process of competitive leadership on the global market. 

16. Peculiarities of positioning on national and global markets. 

17. The impact of competitive advantages on the position of the enterprise in 

the market. 

18. Features of competitive positioning in various global markets. 

19. Risks of business positioning in national markets. 

 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні навчальної дисципліни  застосовуються: 

- Навчання через аналіз матеріалу, постановку проблем і завдань з 

можливістю консультацій з викладачем, як безпосередньо, так і 

опосередковано через електронні засоби зв’язку.  

- Практичні заняття у вигляді семінарів з мультимедійними 

презентаціями студентів.  

- Практичні заняття у вигляді тренінгів.  

- Творчі завдання.  

 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

 

Відповідно до плану вивчення дисципліни передбачається проведення 

поточного та підсумкового контролю: 

− поточний контроль передбачає проведення опитування під час 

практичних занять; 

− виконання індивідуальних та інших видів робіт; 

− підсумковий контроль реалізується у вигляді заліку. 

Методи контролю: 

1. Оцінювання знань студента під час практичних занять. 

2. Виконання завдань для самостійної роботи. 

3. Виконання розрахункових завдань. 

4. Проведення проміжних тестів. 

5. Проведення поточного контролю. 

6. Проведення підсумкового заліку. 

 

 

10. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

 

Формою підсумкового контролю є залік, який складається очно в 

період призначений деканатом або за індивідуальним графіком, який 
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затверджується навчальним планом. Основною формою підсумкового 

контролю є тестування, робота над практичним завданням та співбесіда. 

 

 

11. СХЕМА НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ 

ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни здійснюється в балах відповідно до табл.11.1. 

Таблиця 11.1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни  
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього 
Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 КР1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 КР2 

- - 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 - 10 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т11 – теми занять 
**КР1, КР2 – контрольні роботи 

 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру 

у наступних формах: 

− усного опитування студентів на практичних заняттях та оцінки рівня 

їх знань; 

− перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

− експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. 

Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання 

вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність 

він набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі заліку. 

Критерії оцінювання знань під час заліку 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на заліку складає 40 

балів (див. табл. 11.2). 

Таблиця 11.2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни  
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за 

підсумкове оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 
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З урахуванням вищевикладеного результати заліку оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента 

на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що 

виносяться на залік.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 

картки та залікової книжки студента (див. табл. 11.3). 

Таблиця 11.3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

− робоча навчальна програма дисципліни та її силабус; 

− плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів;  

− методичні вказівки до практичних занять для студентів; 

− методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;  

− тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

− перелік питань та завдань для поточного і проміжного контролю знань 

з дисципліни; 

− перелік питань до заліку, завдання для перевірки практичних навичок 

під час заліку. 
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