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Доктор економічних наук, професор 
Досвід роботи – 13 років, автор понад 140 наукових праць. 
Відомий в Україні та закордоном науковець, чиї роботи присвячені актуальним проблемам 
підвищення конкурентоспроможності регіонів в умовах сучасних глобалізаційних процесів, 
зокрема на основі кластерної моделі, інституційних важелів, стратегічного підходу, іннова-
ційних механізмів. Досліджувались особливості підвищення конкурентоспроможності регіо-
нів Українського Причорномор’я та Українського Придунав’я. Приймає як професор безпосе-
редню участь в підготовці кадрів економічного профілю у Інституті проблем ринку та еко-
номіко-екологічних досліджень НАН України, Одеському національному економічному універ-
ситеті. Проходила стажування в низці зарубіжних освітніх закладів та міжнародних уста-
нов, зокрема в Організації економічного співробітництва і розвитку. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
Дисципліна спрямована на вивчення концептуальних, теоретичних та методологічних засад еконо-
мічної сутності конкурентоспроможності регіонів в національному та міжнародному аспектах з 
урахуванням інноваційної складової, формування стратегії та застосування механізмів її підвищен-
ня 

Мета та завдан-
ня 

Мета – оволодіти знаннями теоретичного та методологічного характеру з питань аналізу, оці-
нювання та підвищення конкурентоспроможності регіонів в національному та міжнародному аспе-
ктах з урахуванням інноваційної складової; сформувати у здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії навички постановки наукових завдань як на теоретичному, так і на емпіричному рівнях, а 
також вміння застосовувати набуті знання в подальшій дослідницькій діяльності. 
Завдання - теоретична підготовка здобувачів третього рівня вищої освіти, оволодіння сучасними 
теоретичними, методологічними, прикладними проблемами, які стосуються процесів і явищ в сфері 
конкурентоспроможності регіонів в національному та міжнародному аспектах з урахуванням інно-
ваційної складової; освоєння сучасних методів, нових знань у галузі забезпечення конкурентоспро-
можності регіонів для вирішення актуальних задач щодо її підвищення.  

Формат 
Лекції, мультимедійні лекції, консультації, робота в Інтернет - мережі, складання графічних схем і 
таблиць, обробка фахових наукових праць, написання есе і наукових тез (статей) по напряму навча-
льної дисципліни та дисертації,  участь у наукових конференціях. Підсумковий контроль – залік. 

Результати  
навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 
знати: 
- теоретичні положення підвищення конкурентоспроможності регіону; 
- особливості конкурентоспроможності регіонів в умовах сучасних глобалізаційних процесів; 
- систему інституціонального забезпечення конкурентоспроможності регіону; 
- європейський досвід забезпечення конкурентоспроможності регіонів; 
- сутність, механізми та інструменти регіональної політики України в аспекті забезпечення конку-
рентоспроможності регіонів на національному та міжнародному рівнях; 
- організаційно-економічні механізми та інноваційні підходи до підвищення конкурентоспроможно-
сті регіонів.  
уміти: 



 

 - систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати про-
блеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи інноваційні підходи та 
технології з метою розв’язання практичних завдань щодо конкурентоспроможності регіонів; 
- демонструвати розуміння закономірностей та тенденцій конкурування регіонів; 
- аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, використовувати нор-
мативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, про-
фесійно готувати аналітичні матеріали, з метою формування пропозицій щодо підвищення конку-
рентоспроможності регіону на всіх рівнях їх реалізації; 
- аналізувати стан конкурентоспроможності регіонів, виявляти їх конкурентні переваги та недолі-
ки; 
- визначати вплив глобальних тенденцій на формування конкурентоспроможності національних ре-
гіонів; 
- приймати обґрунтовані рішення щодо підвищення конкурентоспроможності регіонів у мінливому 
середовищі. 
 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі набувають такі компетентності: 
загальні компетентності – здатність до системного розуміння економічної сутності конкуренто-
спроможності регіонів в національному та міжнародному аспектах, визначення факто-
рів поглиблення міжрегіональних диспропорцій, оволодіння методологією оцінки конкурентоспро-
можності регіонів, формування стратегії та застосування механізмів її підвищення; 
фахові компетентності - здатність визначати вплив глобальних тенденцій на формування конку-
рентоспроможності регіонів, аналізувати стан конкурентоспроможності регіонів, формувати об-
ґрунтовані пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності регіонів, адаптувати світові ус-
пішні практики підвищення конкурентоспроможності регіонів до умов вітчизняної економіки. 

Обсяг 
Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 16 год., самостійна робо-
та – 102 год. 

Вимоги виклада-
ча 

Аспірант зобов'язаний відвідувати заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися ети-
ки поведінки та академічної доброчесності. Для проходження дисципліни необхідно працювати з 
навчальною та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При 
пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. З метою оволодіння необхідною 
якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без 
особистої присутності аспіранта підсумковий контроль не проводиться. 



 

 

Лекційний матеріал 
Лекція 1 Конкурентоспроможність як економічна категорія  

Лекція 2 Регіон як суб’єкт конкурентної боротьби в умовах глобалізації 

Лекція 3 Конкурентні переваги  та їх роль у забезпеченні комплексного розвитку регіонів 

Лекція 4 Конкурентне середовище – конкурентоспроможність на мезо- та макрорівні 

Лекція 5 Інституціональне забезпечення конкурентоспроможності регіону 

Лекція 6 Сутність регіональної політики України в аспекті забезпечення конкурентоспроможності регіонів 
на національному та міжнародному рівнях 

Лекція 7 Європейський досвід забезпечення конкурентоспроможності регіонів 

Лекція 8 Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону 

Лекція 9 Сучасні підходи до стратегування конкурентоспроможності регіонів 

Лекція 10 Організаційно-економічні механізми підвищення конкурентоспроможності регіонів 

Лекція 11 Підвищення конкурентоспроможності регіонів на основі кластерної моделі 

Лекція 12 Маркетинг територій у підвищенні конкурентоспроможності регіону 

Лекція 13 Транскордонне та міжрегіональне співробітництво в аспекті підвищення конкурентоспроможності 
регіону 

Лекція 14 Соціальний капітал як важливий чинник підвищення конкурентоспроможності регіону 

Лекція 15 Формування інноваційного середовища як необхідна передумова конкурентоспроможності регіону 

Лекція 16 Глобальні виклики для конкурентоспроможності регіонів України 



 

 Практичний матеріал 

Практичне заняття 1 Трансформація ролі національних регіонів в умовах сучасних конкурентних процесів 

Практичне заняття 2 Глобальна конкурентоспроможність України 

Практичне заняття 3 Конкурентоспроможність регіонів України 

Практичне заняття 4 Особливості конкурентоспроможності приморських регіонів 

Практичне заняття 5 Передумови формування кластерів в приморських регіонах України 

Практичне заняття 6 Визначення та відбір цілей і завдань підвищення конкурентоспроможності регіону 

Практичне заняття 7 Інституціональне забезпечення конкурентоспроможності регіонів України 

Практичне заняття 8 Розвиток регіональної інноваційної системи як основи конкурентоспроможності регіонів України 
 

Самостійна робота 
Основні питання Додаткові питання 

1. Сутність економічної категорії «конкурентоспроможність».  
2. Особливості конкурування регіонів в умовах глобалізації. 
3. Конкурентні переваги  та їх роль у забезпеченні комплекс-

ного розвитку регіонів. 
4. Особливості формування конкурентного середовища на ме-

зо- та макрорівнях. 
5. Інституціональне забезпечення конкурентоспроможності 

регіонів України. 
6. Сутність регіональної політики України в аспекті забезпе-

чення конкурентоспроможності регіонів на національному 
та міжнародному рівнях. 

7. Європейський досвід забезпечення конкурентоспроможнос-

16.  Глобальна конкурентоспроможність України.  
17. Глобальні виклики для конкурентоспроможності 

регіонів України. 
18.  Сучасний стан конкурентоспроможності регіонів 

України. 
19. Особливості конкурентоспроможності приморсь-

ких регіонів 
20.  Передумови формування кластерів в приморсь-

ких регіонах України 
21.  Визначення та відбір цілей і завдань підвищення 

конкурентоспроможності регіону. 
22.  Напрямки покращення інституціонального сере-



 

ті регіонів. 
8. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності ре-

гіону. 
9. Стратегування конкурентоспроможності регіонів. 
10. Організаційно-економічні механізми підвищення конкурен-

тоспроможності регіонів 
11. Підвищення конкурентоспроможності регіонів на основі 

кластерної моделі. 
12. Маркетинг територій у підвищенні конкурентоспроможнос-

ті регіону. 
13. Транскордонне та міжрегіональне співробітництво в аспекті 

підвищення конкурентоспроможності регіону. 
14. Соціальний капітал як важливий чинник підвищення кон-

курентоспроможності регіону. 
15. Формування інноваційного середовища як необхідна перед-

умова конкурентоспроможності регіону. 

довища формування конкурентоспроможності ре-
гіонів України. 

23.  Пріоритети розвитку регіональної інноваційної 
системи як основи конкурентоспроможності регі-
онів України. 

Література та навчальні матеріали 
Основна Додаткова 

1. Єрмакова О.А. Підвищення конкурентоспроможності при-
морських регіонів України на основі кластерної моделі : моно-
графія / О.А. Єрмакова. – О: Інститут проблем ринку та еко-
номіко-екологічних досліджень НАН України, 2011. – 200 с. 
2. Єрмакова О.А. Зовнішньоекономічна діяльність регіону: 
інституційні важелі вдосконалення: монографія / О.А. Єрма-
кова; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса: Інтерпрінт, 2014. –312 с. 
3. Формування конкурентоспроможності економіки регіону 
Українського Причорномор’я: моногр. / Б.В. Буркинський, 
Осипов В.М., Моліна О.В., Єрмакова О.А. та ін.; ІПРЕЕД 
НАНУ. – Одеса, 2012. – 492 с.  
4. Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л. Конкурентоспроможність 

1. Осипов В.М., Єрмакова О.А. Формування політики кон-
курентоспроможності регіону на принципах саморозвитку. 
Вісник соціально-економічних досліджень. – 2011. - №2 
(42). – С. 78-81.  
2. Осипов В.М., Єрмакова О.А., Парасюк І.Л. Міжмуніципа-
льне співробітництво як інструмент підвищення конкурен-
тоспроможності Придунайського економічного субрегіону // 
Проблеми та перспективи інноваційного соціально-
економічного розвитку в умовах глобалізації: регіональний 
вектор: тези доповіді до І Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції. – (Ізмаїл, 16-17 квітня 2012 р.) - Ізма-
їльський державний гуманітарний університет, Інститут 



 

регіону: теорія, методологія, практика. Луцьк: Надстир’я, 
2008. – 243 с. 
5. Конкурентоспроможність територій: практ. посіб. / А. тка-
чук, В. Толкованов, С. Марковський, [та ін.]. – К. : Легальний 
статус, 2011. – 252 с. 
6. Єрмакова О.А. Економічна ефективність функціонування 
кластерів: оцінка та аналіз впливу на конкурентоспроможність 
регіону. Актуальні проблеми економіки. – 2012. - №11. – С. 
174-181. 
7. Управління міжнародною конкурентоспроможністю: підп-
риємство-регіон: [монографія] / [Ю.Г. Козак, І.О. Уханова, 
О.А. Єрмакова, О.О. Сукач, С.В. Ляліков та ін.]; за ред. Ю.Г. 
Козака, І.О. Уханової. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 
173 с. 
8. Єрмакова О.А. Соціальний капітал як важливий фактор 
економічного розвитку України та її регіонів. Вісник «Про-
блеми економіки та управління» Національного університету 
«Львівська політехніка». – 2016. – №847. - С. 88-96. 
9. Методичний інструментарій стратегування інноваційного 
розвитку регіонів на засадах глокалізації економічних проце-
сів: монографія / [О.А. Єрмакова, О.І. Лайко, О.Л. Гетьман, 
О.В. Нікішина, І.А. Циналєвська] ; за наук. ред. О.А. Єрмако-
вої ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – 
Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2019. 55 с. 
10. Інституціональне забезпечення соціально-економічного 
розвитку регіонів України в умовах децентралізації: моногра-
фія /[Буркинський Б.В. та ін.]; за наук. ред. Буркинського Б.В; 
НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол.дослідж. – Оде-
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Перелік запитань для підготовки до заліку 
1. Концептуально-теоретичні засади економічної сутності конкурентоспроможності регіонів. 
2.  Конкурентоспроможність регіонів в національному та міжнародному аспектах. 
3.      Конкурентні переваги  та їх роль у забезпеченні комплексного розвитку регіонів. 
4.      Глобальна конкурентоспроможність України.  
5. Глобальні виклики для конкурентоспроможності регіонів України. 
6. Сучасний стан конкурентоспроможності регіонів України. 
7. Особливості конкурентоспроможності приморських регіонів. 
8. Особливості формування конкурентного середовища на мезо- та макрорівнях. 
9. Інституціональне забезпечення конкурентоспроможності регіонів України: стан та шляхи покращення. 
10. Сутність регіональної політики України в аспекті забезпечення конкурентоспроможності регіонів на національному та 
міжнародному рівнях. 
11. Перспективи впровадження європейського досвіду забезпечення конкурентоспроможності регіонів в реаліях вітчизня-
ної економіки. 
12. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону. 
13. Стратегування конкурентоспроможності регіонів. 
14.    Визначення та відбір цілей і завдань підвищення конкурентоспроможності регіону. 
15. Організаційно-економічні механізми підвищення конкурентоспроможності регіонів. 
16. Роль кластерів у забезпеченні конкурентоспроможності регіонів. 
17.    Передумови формування кластерів в приморських регіонах України. 
18. Маркетинг територій у підвищенні конкурентоспроможності регіону. 
19. Транскордонне та міжрегіональне співробітництво в аспекті підвищення конкурентоспроможності регіону. 
20. Соціальний капітал як важливий чинник підвищення конкурентоспроможності регіону: концептуальні засади та ін-
струменти нагромадження. 
21. Формування інноваційного середовища як необхідна передумова конкурентоспроможності регіону. 
22. Пріоритети розвитку регіональної інноваційної системи як основи конкурентоспроможності регіонів України. 
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Сума балів за всі види навчаль-
ної діяльності 

Оцінка 
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Бали нараховуються за наступним співвід-
ношенням: 

 Відвідування лекцій - 20% семестрової 
оцінки; 

 Практична робота - 40% семестрової 
оцінки; 

 Самостійна робота -  40% семестрової 
оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 74-81 С 
64-73 D 

задовільно 60-63 Е 
35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
0-34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 
НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 

Аспірант повинен дотримуватися «Етичного Кодексу ІПРЕЕД НАНУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзич-
ливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з виклада-
чем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 


