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ДИСЦИПЛІНА  
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ КРАЇНИ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 
 
Анотація. У даній дисципліні докладно розглядається проблематика 
конкурентоздатності національної економіки, моделі, механізми та інструменти її 
державного регулювання, створення сприятливих умов для ведення бізнесу та процес 
публічного управління конкурентоздатністю  країни в умовах глобалізації. Велика увага 
приділяється інституційним трансформаціям в економічних системах емерджентного 
типу, конкуренції як важливого атрибуту розвинутої ринкової економіки, формуванню 
конкурентоздатності країни в умовах глобалізації. Розглядаються питання 
інституціонального забезпечення сталого розвитку національної економіки, захисту 
конкуренції в Україні та в Європейському Союзі; інтеграційних процесів України; 
розвитку національної самосвідомості, ідентичності та децентралізаційних процесів в 
Україні; причин диференціації країн та подолання міжрегіональних диспропорцій в 
умовах глобалізації.  
Мета навчальної дисципліни: поглиблення та формування у здобувачів нових 
цілісних знань про специфіку публічного управління та адміністрування 
конкурентоздатністю країни в умовах глобалізації (про конкуренцію, як суспільний 
феномен, та конкурентоспроможність країни, держави та суспільства, як проблему 
публічного управління та адміністрування), формування навичок використання 
аналітичних та управлінських інструментів підвищення конкурентоздатності країни в 
умовах глобалізації. 
Попередні вимоги:  

1) знання категоріального та методологічного апарату публічного управління та 
адміністрування, який напрацьовано класичними та сучасними управлінськими 
концепціями; 

2) знання основ економічної, правової, політичної природи конкурентоздатності, її 
особливості в сучасних економічних системах демократичних держав; 

3) володіння навичками наукового дослідження та управління інформацією, а 
також навичками критичного мислення, прогнозування стосовно подій та явищ, 
які мають управлінський характер; 

4) володіння навичками пошуку інформації, у тому числі в Інтернет, роботи з 
комп’ютерними програмами MicrosoftWord, Excel, PowerPoint, інтерактивними 
дошками, програмами для організації відеоконференцій на платформах Zoom, 
Google Meet тощо; 

5) вміння використовувати іншомовні фахові інформаційні джерела та 
орієнтуватись в актуальній інформації економічного, правового, політичного, 
управлінського характеру щодо зарубіжного досвіду управління 
конкурентоздатністю країн, аналізувати його під кутом зору сучасних пріоритетів 
та завдань української політики та публічного управління й адміністрування в 
умовах глобалізації; 

6) вміння аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії, концепції і 
підходи з питань публічного управління та адміністрування, робити відповідні 
висновки, надавати пропозиції і рекомендації щодо підвищення ефективності 
публічного управління кокркурентоздатністю країни в контексті глобалізації. 
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Змістові модулі:  

 Конкуренція як суспільний феномен. Поняття конкурентоздатності країни, 
держави, суспільства; 

 Економічна свобода та вільне підприємництво у контексті забезпечення 
конкурентоздатності країни; 

 Конкуренція і конкурентоздатність країни як управлінська проблема; 

 Конкурентоздатність країни в умовах ринкової економіки; 

 Взаємовідносини ринку і держави в умовах глобалізації; 

 Політичні ризики і конкурентоздатність країни; 

 Людський капітал в системі публічного управління як фактор 
конкурентоздатності країни; 

 Конкурентоздатність країни як управлінська проблема в «суспільстві знань»; 

 Конкурентоздатність країни у суспільстві майбутнього. 
Мова викладання: українська.  
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: ВБ 3.1., другий рік навчання.  
Кількість кредитів: 4.  
Форма заключного контролю: іспит. 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 

24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 

2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 

Викладач: Дяченко Світлана Анатоліївна, д.держ.упр., доцент, доцент кафедри 

регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та 

державної служби.  

Інформація про викладача: https://ipacs.knu.ua/pages/dop/296/files/6d7346b2-ac75-

4822-8c84-a87ea6505cdb.pdf 
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