
Інформаційна довідка 

 

1. Вид і назва: Конкурентні системи в сфері торгівлі 

 

2. Код:  

3. Тип: дисципліна 

 

4. Рівень:  доктор філософії 

 

5. Семестр, в якому викладається: 4 семестр 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5 ЄКТС 

 

7. Лектор (викладач): доцент, канд. екон. наук Величко В. В.  

 

8. Результати навчання: залік 

 

9. Дисципліни, на які спирається:   

сучасна економічна теорія, інноваційна економіка 

 

10. Зміст:  

ЗМ. 1. Методологія аналізу і моделювання конкурентних систем в сфері 

торгівлі. 

ЗМ. 2. Забезпечення стійкості конкурентних торговельних систем. 

 

11. Форми та методи навчання:  

Лекції, практичні заняття. 

За джерелами знань використовуються методи навчання: словесні – 

розповідь, пояснення, лекція; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – 

практична робота, вправи, ситуаційні завдання. 

За характером логіки пізнання методи: аналітичний, синтетичний, 

аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. 

За рівнем самостійної розумової діяльності методи: проблемний, 

частково-пошуковий, дослідницький. 

 

12. Мова навчання: українська 
 

 

 

 

 



Information reference 

 

1. Type and title: Competitive systems in the field of trade 

 

2. Code:  

 

3. Type: subject 

 

4. Level: doctor of philosophy 

 

5. Semester when the discipline is delivered: 4 Semester 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 5 ECTS 

 

7. Name of lecturer(s): Viktoriia Velychko 

 

8. Learning outcomes: offset 

 

9. Disciplines are based on: modern economic theory, innovative economy 

 

10. Contents:  

CM. 1. Methodology of analysis and modeling of competitive systems in the 

field of trade..  

CM. 2. Ensuring the stability of competitive trading systems 

 

11. Teaching forms and methods: Lectures, workshops. According to 

sources of knowledge used teaching methods: verbal - a story, an 

explanation, lecture; visual - demonstration, illustration; practical - 

practical work, exercises, situational tasks. The nature of logic cognition 

methods: analytical, synthetic, analytical and synthetic, inductive, 

deductive. In terms of individual mental activity methods are problematic, 

partly retrieval, research. 

 

12. Language of instruction: Ukrainian 
 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Тип и название: Конкурентные системы в сфере торговли 

 

2. Код:  

 

3. Тип: дисцплина 

 

4. Уровень:  доктор философии 

 

5. Семестр, в котором преподаётся: 4 семестр 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5 ЕКТС 

 

7. Лектор (преподаватель): доцент, канд. экон. наук. Величко В.В. 

 

8. Результаты обучения: зачет 

 

9. Дисциплины, на которые опираются: современная экономическая 

теория, инновационная экономика. 

 

10. Содержание: 

СМ. 1. Методология анализа и моделирования конкурентных систем в 

сфере торговли.  

СМ. 2. Обеспечение стойкости конкурентных торговых систем. 

 

11. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия. 

По источникам знаний используются методы обучения: словесные - 

рассказ, объяснение, лекция; наглядные - демонстрация, иллюстрация; 

практические - практическая работа, упражнения, ситуационные 

задачи. 

По характеру логики познания методы: аналитический, синтетический, 

аналитико-синтетический, индуктивный, дедуктивный. 

По уровню самостоятельной мыслительной деятельности методы: 

проблемный, частично-поисковый, исследовательский. 

 

12. Язык обучения: украинский 
 

 


